
  لباولو كويلو "الخيميائي"القيم األخالقية في رواية 

  )هرمنيوطيقية تحليلية دراسة(

  

 جامعي حبث

  )S1( سرجانا درجة على للحصول النهائي االختبار شروط الستيفاء مقدم
 اإلنسانية العلوم كلية وأدا العربية اللغة قسم يف

  ماالنج احلكومية اإلسالمية إبراهيم مالك موالنا جامعة
 

  :إعداد

  هالمنبّ  ضياء أحمد

  ١٣٣١٠٠١٥: رقم القيد 
  

  :شرفامل
 الماجستير عبد الرحمن،

  ١٩٧٤٠٦١٠٢٠٠٥٠١١٠٠٣:   التوظيف رقم

  

  

  

  وأدبها العربية اللغة قسم

  اإلنسانيات العلوم كلية

  نجماال الحكومية اإلسالمية إبراهيم مالك موالنا جامعة

٢٠١٧  



  لباولو كويلو "الخيميائي"القيم األخالقية في رواية 

  )هرمنيوطيقية تحليلية دراسة(

  

 جامعي حبث

  )S1( سرجانا درجة على للحصول النهائي االختبار شروط الستيفاء مقدم
 اإلنسانية العلوم كلية وأدا العربية اللغة قسم يف

  ماالنج احلكومية اإلسالمية إبراهيم مالك موالنا جامعة
 

  :إعداد

  هالمنبّ  ضياء أحمد

  ١٣٣١٠٠١٥: رقم القيد 
  

  :شرفامل
 الماجستير عبد الرحمن،

  ١٩٧٤٠٦١٠٢٠٠٥٠١١٠٠٣:   التوظيف رقم

  

  

  

  وأدبها العربية اللغة قسم

  اإلنسانيات العلوم كلية

  نجماال الحكومية اإلسالمية إبراهيم مالك موالنا جامعة

٢٠١٧



 أ 

 

  

  

  

  

  "من التحاور مع قلبكإن ذلك مينعك . ال تستسلم لليأس"

  )باولو كويلو(
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  اإلهداء

  

  ها مرسياً يل طوال حيايت،تإىل من أجعل

  وإىل من أعشقته قدوًة يل طوال عمري، 

  "أنا"ي الذان قد أصبح جهدمها إىل شكل امها والد

  

  وإىل الكون الذي جعله اهللا مجيال شديدا بكل أعجوباته

  

  ه الصحف بدقةً وإىل من أصبحت سبيب الوحيد يف إكمال هذ

  هي صاحبة ما كتب يف امسها حنان

  

  وإليكم أيها صاحبني القلب
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 كلمة الشكر والتقدير

 اهللا إال إلـه ال نأ أشـهد والـدين، الدنيا أمور على نستعني وبه العاملني، ربّ  هللا حلمدا
 األنبيــاء أشــرف علــى والّســالم والّصــالة ورســوله، عبــده حممــدا نأ وأشــهد لــه الشــريك وحــده

رســلني،و 
ُ
 يـــوم إىل بإحســـان تـــبعهم ومــن أمجعـــني وأصـــحابه آلـــه وعلــى حممـــد وموالنـــا ســـّيدنا امل

  .الدين
 درجـة علـى واحلصـول النهـائي االختبـار شـروط السـتيفاءتقصـود كتابـة هـذا البحـث 

 إبـراهيم مالـك موالنـا جامعـة وأدـا العربيـة اللغـة قسـم يف اإلنسـانية العلـوم لكليـة سـرجانا
  . مباالنج ميةاحلكو  اإلسالمية

فالباحث يقدم كلمة الشكر لكل شخص يعطي دعمة ومساعدة للباحث يف تأليف 
  :خصوصاً إىل. وصناعة هذا البحث

 احلكومية اإلسالمية إبراهيم مالك موالنا امعةاألستاذ الدكتور موجيا راهارجو كمدير اجل .١

 .مباالنج

 .نية، كعميدة كلية العلوم اإلنسااملاجستري ة،ذاستعا ةالدكتور  .٢

 .وأدا العربية اللغة قسمحممد فيصل، املاجستري، كرئيس  .٣

 .أيب وأمي. أيدي بورويتو وأم إستقامة .٤

 .عبد الرمحن، املاجستري، كمشريف يف تأليف هذا البحث .٥

أنوار فردوسـي، املاجسـتري، كـاملعلم الـذي يـرافقين منـذ السـنة األوىل حـىت سـأخترج يف هـذه  .٦

 .اجلامعة

 .يل أن أذكرهم واحداً فواحداً يف هذه الصفحةكل من الذين ال قدرة    .٧

  .أخرياً، عسى أن يكون هذا البحث نافعا للباحث ولكل من تفاعل به
  

   الباحث
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 الملخص

 دراسة( لباولو كويلو "اخليميائي"القيم األخالقية يف رواية . ١٣٣١٠٠١٥أمحد ضياء املنبه، 
 جامعة اإلنسانية العلوم كلية وأدا العربية اللغة قسم .البحث اجلامعي .)هرمنيوطيقية حتليلية
  .ماالنج احلكومية اإلسالمية إبراهيم مالك موالنا

    .املاجستري الرمحن، عبد: املشرف

  .هرمنيوطيقا ،قائعو ال القيم األخالقية،: الكلمات الرئيسية

 هو املشهور تأليفهو . العامل يف تأليفاته تأثري األكرب املؤلف أحد كويلو باولو كان
 تلك من عربية نسخة هناكو . ةلغ ١٥٠ من أكثر إىل تُرمجت قد اليت ”O Alquimista“ رواية

 مشروحة القيم كانت ولكن. كثرية مجيلة أخالقية قيم فيها". اخليميائي" مبوضوع الرواية
فلذلك يريد الباحث أن يبحث عن ما  .القصة يف وقعت وقائع يف رمزياً  اً ضمني شرحاً 

 يف األخالقية القيم ما، و كويلو لباولو" اخليميائي" رواية يف أخالقية قيمةً  حتتوي اليت وقائعال
  .هرمنيوطيقا بتحليل كويلو لباولو" اخليميائي" رواية يف وقعت اليت وقائعال

منهج التحليل مليلس وهوبرمان الذي  يف إجابة كل أسئلة البحث دم الباحثخيست
مجع البيانات وتقليل البيانات وعرض البيانات : تتكون من أربع مراحل، وهم

 ألا هي القيم األخالقية املتضمنة ُحيتاج دراسة هرمنيوطيقيةتلك ف كشلو . واالستنتاجات
يف مرحلة فيستخدم الباحث دراسة حتليلية هرمنيوطيقية  .نظرية لفهم ولتفسري النصوص

  .لباولو كويلو" اخليميائي"القيم األخالفية يف رواية  كشفلتعرض البيانات 

لباولو  " اخليميائي" تكون يف رواية) ١: مها. جيد الباحث نتيجتني من ذلك التحليل
 وكانت قيمة أخالقية عشرة إثنتاوتكون فيها ) ٢. حتتوي قيمة أخالقية وقائععشرة  كويلو
 إحياء" كتابه يف الغزايل اإلمام عند اخللق حسن إىل حلصول أركان بأربعة تقضي القيم تلك
  ".الدين علوم
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ABSTRACT 

Ahmad Dliya Almunabbih, 13310015. Moral Values in Paulo Coelho’s Novel “Al-

Khimiyai” (A Hermeneutic Analytical Study). Essay. Department of Arabic 

Language and Letter. Faculty of Humanities. Maulana Malik Ibrahim State Islamic 

University Malang. 

Supervisor: Abdul Rohman, S.Ag, M.Hum. 

Keywords: Moral Values, Events, Hermeneutic. 

Paulo Coelho is one of the most influential authors in the world. His most 

phenomenal book is the novel “O Alquimista” which has been translated in more 

than 150 languages. And there is the Arabic version of this novel entitled “Al-

Khimiyai”. There are many moral values inside this novel. But most of them are 

written implicitly in each event in the story. Therefore, the researcher wants to find 

those events that containing moral value in Paulo Coelho’s Novel “Al-Khimiyai”, and 

what kind of moral values that contained in events in Paulo Coelho’s Novel “Al-

Khimiyai” using hermeneutic analysis. 

In order to answer the statement of the problems, the researcher uses data 

analysis method of Miles and Huberman that consist of four stages of activities: data 

collection, data reduction, data display, and conclusions (drawing/verifying). And in 

order to reveal what kind of those implicit moral values are, hermeneutic study is 

needed because hermeneutic is a theory in understanding and explaining text. 

Therefore the researcher uses a hermeneutic analytical study in the process of data 

display to reveal the moral values contained in Paulo Coelho’s Novel “Al-Khimiyai”. 

The researcher has found two points of results from the analysis process. They 

are: 1) There are 10 events that containing moral value in Paulo Coelho’s Novel “Al-

Khimiyai”; 2) There are 12 kinds of moral values in Paulo Coelho’s Novel “Al-

Khimiyai” and those all are correspond to Imam Al-Ghozali’s four pillars way to a 

good morality from his book “Ihya Ulum Ad-Din”. 
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ABSTRAK 

Ahmad Dliya Almunabbih, 13310015. Nilai Moral dalam Novel “Al-Khimiyai” 

Karya Paulo Coelho (Kajian Analisis Hermeneutika). Skripsi. Jurusan Bahasa dan 

Sastra Arab. Fakultas Humaniora. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim 

Malang. 

Dosen Pembimbing: Abdul Rohman, S.Ag, M.Hum. 

Kata Kunci: Nilai Moral, Peristiwa, Hermeneutika. 

Paulo Coelho merupakan salah satu pengarang yang paling berpengaruh di 

dunia. Bukunya yang paling fenomenal adalah novel “O Alquimista” yang telah 

diterjemahkan ke lebih dari 150 bahasa. Adapun versi bahasa Arab dari novel ini 

berjudul “Al-Khimiyai”. Di dalam novel ini terdapat banyak nilai moral. Namun 

kebanyakan dari nilai moral tersebut terkandung secara implisit pada peristiwa-

peristiwa yang terjadi. Oleh sebab itu peneliti ingin meneliti tentang peristiwa-

peristiwa dalam novel “Al-Khimiyai” karya Paulo Coelho yang mengandung nilai 

moral, serta apa saja nilai moral yang terdapat dalam tiap peristiwa yang ada dalam 

novel “Al-Khimiyai” karya Paulo Coelho berdasarkan pendekatan hermeneutika. 

Untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian ini, peneliti menggunakan 

metode analisis data Miles dan Huberman yang terdiri dari empat tahap kegiatan: 

pengumpulan data, reduksi data, pemaparan data, dan penarikan kesimpulan. Dan 

untuk mengungkap nilai moral yang terkandung secara implisit dalam peristiwa-

peristiwa yang terjadi di dalam cerita, diperlukanlah kajian hermeneutika karena 

hermeneutika merupakan sebuah teori untuk memahami dan menafsirkan teks. Maka 

dari itu peneliti menggunakan kajian analisis hermeneutika dalam proses analisis 

data untuk mengungkap nilai moral yang ada di dalam novel “Al-Khimiyai” karya 

Paulo Coelho. 

Peneliti menemukan dua poin hasil dari penelitian ini, yaitu: 1) Terdapat 10 

peristiwa dalam novel “Al-Khimiyai” karya Paulo Coelho yang mengandung nilai 

moral; 2) Terdapat 12 macam nilai moral di dalam novel “Al-Khimiyai” karya Paulo 

Coelho dan seluruh nilai tersebut memenuhi Empat Rukun menuju akhlak yang baik 

yang dijelaskan oleh Imam Al-Ghozali dalam kitabnya, “Ihya Ulum Ad-Din”. 
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  الفصل األول

  مقدمةال
 خلفية البحث .أ 

وهي تقص . الرواية هي من إحدى األعمال األدبية اخليالية النثرية بشكل قصة
ى احلدث أو األحداث اليت تعترب وتركز الرواية عل .شخصياتعن قطعة قصة ال

وخمتلفة أيضا عن القصة  .واية خمتلفة عن الرومانس الذي قصته أعقد وأوسعالر  .جذابة
 ١.القصرية من حيث الشكليات وطويلة على شكل قصص

من تلك أهداف هي لرتكيز و . بأهداف) ومنها الرواية(بدأ مؤلف أعماال أدبية 
اليت كتبها املؤلف يف  إجراءاتص وسلوكيات و ومن تلك قص. املثالية احلياة منوذج

فبوجود تلك . حكمة قصصه املدخول قارئالأعماله األدبية يأمل املؤلف أن يأخذ 
احلكمة املدخول يستطيع املؤلف أن يصب أفكاره وخربته على ما كتب ويستطيع 

  .القارئ أن يأخذ إهلاما أو قيمة مما يقرؤون
ف كبري من الربازيل الذي قد أهلم مليون قد فعل ذلك أيضا باولو كويلو، مؤل

  باولو تأليفات): روسيا(فري تيم  جملةكما ذكرت يف . العامل يف خمتلفة بلدانقارئه يف 
ما "و" ؟من أنا"كريهم عن وجعلت قارئه أن يعيد تف الشائع االعتقاد تهز كويلو 

، ٢٠٠١) Bambi Award(ويف كلمة خبري جائزة باميب ". ما غرضي يف الدنيا؟"و" أريد؟
ليس باولو كويلو أحد مؤلفا أكثر قراءة تأليفه فقط، "عندما مينح اجلائزة لباولو كويلو، 

يوليو  ٢٥فبذلك مستحق إذا قُبل باولو كويلو يف ". بل هو أحد مؤلف أكثر تأثريا اليوم
 Brazilian Academy of(ألكادميية الربازيلية لألدب ل عشرينو  اعضوا حادي ٢٠٠٥

Letters.(  

                                  
1 Burhan Nurgiyantoro, Teori Pengkajian Fiksi (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 
2012), 10. 
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اليت كسبت  ،”O Alquimista“يته تأليف باولو كويلو األفضل واملشهور هو روا
من  ربيةع نسخةوهناك . لغة ١٥٠اليت تُرمجت إىل أكثر من و  الدولية اجلوائزكثري من 

  ".اخليميائي"هذه الرواية مبوضوع 
عن سانتياغو،  تقصّ . جمازية لغةة غانية على رمزياخليميائي هي رواية  الرواية

يسافر سانتياغو من . حلمه متثالال يتجوليريد أن  راعي صيبالرئيسي، هو  شخصيال
ه الطويل اكتسب ر ومن ذلك سف. األهرامات :وآخر املصرية صحراءإىل  األسبانية مرج
أما  . كمةاحل: واألهم ،عربة عن روح الكون واحلب والصرب واإلصرار: ا كثرية منهاعربً 

 غامض شخص، وهو اً خيميائيعندما التقى  تياغوسان اكتسبهافكثري من تلك العرب 
واخليميائي هو مشابه أو متساوي بالسويف يف . اخلفي ياةوعلم احل ملعادنيف علم ا خبري

  .علم التسوف اإلسالمي
القيم  يصباملقولة يف هذه الرواية حاول باولو كويلو أن  والوقائع حداثمن األ

  .اً مجيالً دراكيأو  شرحها باولو شرحاً ضمنياً رمزياً . احلياتية
أما القيم . هذه الرواية ممتعة جدا ألن عميق معنÙها وكرمي قيمها األخالقية 

، اهتمام الباحث ذلك على عالوة. قيم شاملة للحياةفهو املكتوبة يف هذه الرواية 
  .للمؤلف، باولو كويلو، أيضا يسبب اختيار هذا املوضوع لبناء هذا البحث

ُيحتاج تقريب ف أدبية أعمالة يف تضمنة القيم املأما لتكسف ولتفسري ماهي
الدراسة األدبية أيضا تعرف . معنÙه تفسري ارمنيوطيقألن بساطًة، اهل. اهرمنيوطيق
 ٢.ا كتفسري أدبيةهرمنيوطيق

لباولو   "الخيميائي"القيم األخالقية في رواية وبذلك اخللفية سيبحث الباحث 

 ثداحيف األ األخالقية درس الباحث القيمسي. )هرمنيوطيقية تحليلية دراسة( كويلو
 .اهرمنيوطيقتقريب ب روايةتلك الاليت وقعت يف  والوقائع

                                  
2 Suwardi Endraswara, Metodologi Penelitian Sastra (Yogyakarta: CAPS, 2011), 42. 
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 أسئلة البحث .ب 

  :الباحث أسئلة البحث ستنتجبتلك اخللفية ي
 لباولو كويلو؟" اخليميائي"يف رواية  ًة أخالقيةقيم حتتوي اليت وقائعما ال .١
لباولو كويلو " اخليميائي" رواية اليت وقعت يف وقائعما القيم األخالقية يف ال .٢

 ؟ابتحليل هرمنيوطيق
 

 أهداف البحث .ج 

  :هيفاف هذه البحث دأما أه
 .لباولو كويلو" اخليميائي"يف رواية  مًة أخالقيةيق حتتوياليت  وقائعال ملعرفة .١
لباولو كويلو " اخليميائي"اليت وقعت يف رواية  وقائعالالقيم األخالقية يف ملعرفة  .٢

 .اطيقبتحليل هرمنيو 
 

 فوائد البحث .د 

  :فوائد هذه البحث تقسم إىل اثنني
 فوائد نظرية .١

 .اخل والرواية، والقصص األدب وخاصة العلمي، العمل يف املعرفة توسيعل . أ
 .االجتماعي الواقع على تنطبق اليت لنظرياتلو  للتفكري أساسا تكون أن . ب

 فوائد عملية .٢
 .قصة يف يةالقيم األخالق فهم يف للقراء املسامهة أن تكون وسائل . أ

 .االجتماعي الواقع إىل القصة قيم حتويل يف عملية تكونأن  . ب
 .اليومية احلياة يف" اخليميائي" رواية من وظيفة عرتافال . ت

 
 



٤ 

 

 السابقة الدراسة .ه 

 اختار ولذلك املوضوع هذا يف تبحث اليت السابقة الدراسة عن الباحث يواصل مل
 هلذ املشابه املوضوع عن تبحث أخرى دراسات هناك ولكن. املوضوع هذا الباحث
  :البحث هذا لتأليف عامال وستصبح املوضوع

 ”Decision Making in Paulo Coelho’s “The Alchemist: البحث لليلي حسنة .١

تستخدم ). ٢٠٠٨اجلامعة أيرالنغا، : لسوليم كريكغارد، سوربايا وجوديةدراسة  ،
هو رواية ف اسياألس البيانات مصدرليلي حسنة منهج البحث املكتيب وأما 

“The Alchemist”  أما "). اجليميائي"النص االجنليزي من الرواية (لباولو كويلو
. اليت يفعلها سانتياغو) decision making( القرار إختاذ عمليةهي فتركيز حبثها 

ونتيجة هذا البحث هي . لسوليم كريكغارد وجوديةتستخدم الباحثة النظرية ال
 وجوديةاليت يفعلها سانتياغو منظور من النظرية ال القرار إختاذ عمليةمعرفة 

  ٣.لسوليم كريكغارد
رواية (تشابه البحث لليلي حسنة ذا البحث اآلن حبسب موضوعهما 

  .ولكن هناك الفرق بينهما وهو من تركيز حبثهما). اخليميائي لباولو كويلو
 Mistisisme Cahaya pada Puisi: البحث حملمد إخوان رشيدي وغوميالر وتريسنا .٢

“Rumah Cahaya” Karya Abdul Wachid B.S.: Kajian Metafora dan Simbol 

dalam Perspektif Hermeneutika Paul Ricouer, ) يف كتابAnalisis Teks 

Sastra ،هذا البحث يركز على اعتبار ). ٢٠١٠كراها علمو، : جوكجاكرتا
. س. لعبد الواحد ب ”Rumah Cahaya“الشعر يف  وقعتاليت " باطنية النور"

 .ا لباول ريكور بدراسة استعارة ورمز يف ذلك الشعرهرمنيوطيقيستخدم النظر 

                                  
3 Lily Hasanah, Decision Making in Paulo Coelho’s “The Alchemist” (Surabaya: Universitas 
Airlangga, 2008), 8. 



٥ 

 

ا ولكن اختلف هرمنيوطيقيستخدم أيضا النظر فأما البحث اآلن 
  .موضوعه

 Kajian Sastra dengan Pendekatan: البحث لنور مشسية و يوسي ماريتا .٣

Hermeneutik dalam Novel “Canting” Karya Arswendo Atmowiloto, 
هذا البحث يدرس ويبحث ). ٢٠١١اجلامعة احلكومية جاكرتا، : جاكرتا(

. ألرسويندو أمتوويالتا" جانتينج" وقعت يف روايةاليت  ثحدااملعين من األ
 .ا بنموذج حتليل باول ريكورهرمنيوطيقيستخدم الباحثان تقريب 

ا ولكن نيوطيقهرميستخدم أيضا تقريب وحتليل فأما البحث اآلن 
 .اختلف موضوعه

  
 منهج البحث .و 

 نوع البحث .١
ألن البيانات املبحوث هي  .املكتيب البحث هو املستخدم البحثعملية  نوع

  .نصوص مصدور من خزينة مكتبية
ففي تعليق هذا البحث . وتقريب هذا البحث هو التقريب اهلرمنيوحطيقي

هي تفسري  ألساسيةا تهاعمليسيستخم الباحث نظريات اهلرمنيوحطيقا اليت 
 وترمجة واحلوار وتفسري فهم(ة تفسريي أعمال على، يشرع ذلك من بالرغم. النصوص

 ٤).اخل

 البحث موضوع .٢

يف رواية يف هذا البحث هي القيم األخالقية املكتشف  الرئيسي املوضوع
  .هرمنيوطيقيةخالل دراسة  لباولو كويلو" اخليميائي"

                                  
4 Inyiak Ridwan Muzir, Hermeneutika Filosofis Hans-Georg Gadamer (Jogjakarta: Ar-Ruzz 
Media, 2010), 99. 



٦ 

 

 البيانات درامص .٣

  :بحث يؤخذ من جزئنيمصدر بيانات هذا ال
 ساسياألمصدر البيانات  . أ

هي البيانات اليت ترتبط مباشرة مبوضوع هذا البحث، وهو الرواية 
  . لباولو كويلو" اخليميائي"

أو  بالتصديق ةجدير ساسي هي بيانات األمصدر البيانات كما يعرف أن 
بيانات وتلك البيانات هي . احلالية املشكلة حول أوىل ناحيةبيانات مباشرة من 

 ٥.أصلي

 مصدر البيانات الثانوي . ب

تساعد حتليل هذا البحث، كنصوص أو تعليقات أو  داعمة بياناتهي 
  .مرتبط بالرواية اخليميائي سابقة دراسة رسائل أو توصيات أو

ألن تؤخذ  بالتصديق ةجدير مستشهد مبصدر آخر فهي ليس هذه البيانات 
 املقارنة أو كاعتبارمهم   لبياناتهذه ا، أن ذلك من بالرغم. اخل ثانية، جهة من

  :هيفأما البيانات الثانوية يف هذا البحث  .ساسيةاألالبيانات بتحليل 
الربتغالية من األصلية النسخة ( لباولو كويلو ”O Alquimista“رواية  )١

 ")اجليميائي"الرواية 
اإلجنليزية من الرواية النسخة (لباولو كويلو  ”The Alchemist“رواية  )٢

 ")ئياجليميا"
اإلندونيسية من الرواية النسخة (لباولو كويلو  ”Sang Alkemis“رواية  )٣

 ")اجليميائي"
 ".إحياء علوم الدين"من كتابه " األخالق"شرح اإلمام الغزايل عن  )٤

                                  
5 Sukmadinata dan Saodah, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: Remaja Rosdakarya, 
2008), 80. 



٧ 

 

 .لباول ريكور ”Hermeneutics and The Human Sciences“ كتاب )٥
 مجع البيانات .٤

ألن البيانات املبحوث . بيةالعملية اليت تؤدى يف هذا البحث هي دراسة مكت
ويقصود هذا مجع البيانات الكتساب   ٦.املكتبية زينةهي نصوص مصدرها من اخل

  ٧.املوثوق املعلوماتو  واحلقائق تفسرياتوال وادامل
 هذه خالل منهو فأما مجع البجث الذي سيفعل يف هذا البحث 

  :اخلطوات
د اجيإل واهتماما كراراراءًة ت، قلباولو كويلو" اخليميائي"رواية قراءة النص، وهو  . أ

، ١٧: ووجد الباحث تلك البيانات يف صفحة .ترتبط بالقيم األخالقيةبيانات 
٤٠، ٣٩، ٣٣، ٣٢، ٣٠، ٢٩، ٢٧، ٢٦، ٢٣، ٢١، ٢٠، ١٩، ١٨ ،
٥٩، ٥٤، ٥٣، ٥٢، ٥١، ٥٠، ٤٩، ٤٧، ٤٦، ٤٥، ٤٤، ٤٣، ٤٢ ،
٨٢، ٧٥، ٧٤، ٧٣، ٧٢، ٧١، ٧٠، ٦٩، ٦٧، ٦٣، ٦٢، ٦١، ٦٠ ،
١٠٩، ١٠٨، ١٠٧، ١٠١، ٩٨، ٩٥، ٩٢، ٩١، ٩٠، ٨٩، ٨٨، ٨٣ ،

١٧٩، ١٧٨، ١٦٣، ١٥٦، ١٥٥، ١٤٨، ١٣٣، ١٢٩، ١١٣، ١١١ ،
١٨٦، ١٨٥، ١٨٢، ١٨١، ١٨٠. 

 
بعد أن تكامل . تسجيل املعلومات والبيانات اليت ترتبط بالقيم األخالقية . ب

ائع اليت وهي عن الوق البحث أسئلةإىل  حبسباملعلومات والبيانات مث تصنفوا 
 :حتتوي تلك القيم

 

                                  
6 Arikunto & Suharsini, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: Rineka Cipta, 
2002), 54. 

7 Basrowi, dkk, Memahami Penelitian Kualitatif (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 93. 



٨ 

 

 .رحلة سانتياغو يف العثور على كنزه: الواقعة عن )١
عه، إىل باحة يكان النهار على وشك أن ينتهي عندما وصل، مع قط. امسه سانتياغو"

كان السقف قد أار منذ زمن بعيد، ونبتت شجرة مجيز . كنيسة قدمية مهجورة
  ٨".ضخمة مكان الغرفة امللحقة باملذبح

أوليس هذا ما . رمبا كانت الكنيسة، مع شجرة اجلميز بداخلها، مسكونة باألرواح ..."
  ٩"...جعل ذلك احللم يراوده من جديد، 

وجدت نفسي، مع نعاجي، يف أحد املراعي، . لقد راودين احللم ذاته، مرتني متتاليتني’"
  ١٠"‘. ...وإذا بطفل يظهر ويلعب مع احليوانات

وفجأة أمسك بيدي وقادين حىت . نعاج فرتة من الوقتاستمر الطفل يلهو مع ال -"
  ١١".أهرمات مصر

بوضوح لكي تتمكن العجوز ‘ أهرامات مصر’لفظ (عند ذلك، وأمام أهرامات مصر ’"
ويف اللحظة اليت . إذا جئت إىل هذا سوف جتد كنزاً خمبوءاً : ، قال الطفل يل)من الفهم

  ١٢".‘رى ذلك يف املرتنيج. عمد فيها إىل حتديد املكان بالضبط، استيقظت
وبقدر ما كان يقرتب من حلمه، كانت األمور تزداد . أما الفىت، فكان حيلم بكنزه"

إنه يعرف أن . مل يظهر قطّ ‘ حظ املبتدئ’وما كان امللك العجوز يسّميه . صعوبة
لذلك . االمتحان اإلصرار والشجاعة لن يسعى إىل أسطورنه الشخصية، إمنا جيري اآلن

تسرّع، وأّال يكون نافد الصرب، وإّال فاتته مشاهدة اإلشارات اليت وضغها جيب أّال ي
  ١٣".الرّب يف طريقه

  :قال الفىت للخيميائي عندما توّقفا لريحيا حصانيهما قليالً "
  .قليب خائن، فهو ال يريدين أن أستمر -

                                  
شركة املطبوعات للتوزيع والنشر، : بريوت(روحي طعمة . يق لغويجواد صيداوي، تدق. ، مرتجماخليميائيباولو كويلو،  ٨

١٧، )٢٠٠٨.  

 .٢٣نفس املراجع،  ٩
 .٢٩نفس املراجع،  ١٠

 .٢٩نفس املراجع،  ١١
 .٣٠نفس املراجع،  ١٢
 .١٠٨نفس املراجع،  ١٣



٩ 

 

-  من الطبيعي أن ختاف من أن نستبدل بكّل . حسنًا، هذا دليل على أن قلبك حي
  ١٤".احاتنا السابقة حلماً جن
مثّة جبال يف البعيد، وكثبان وصخور ونباتات . راح الفىت ينظر إىل األفق املواجه له"

وهناك الصحراء اليت عربها طوال . زاحفة تتشّبت باحلياة هناك، حيث احلياة غري حمتملة
  ١٥"...شهور وشهور، 

ألنين، هناك، أكون، وهناك  انتبه إىل املكان الذي ستبكي فيه،’: ، مهس له قلبه... "
  ١٦".‘يكون كنزك

فقد انتصبت أمام نظره . عندما بلغ، بعد دقائق، قمة الكثيب، قفز قلبه يف صدره"
  .أهرامات مصر، بكل عظمتها وجالهلا، وهي مضاءة ببدر السماء، وبياض الصحراء

  ١٧..."شكر اهللا، . جثأ على ركبتني، وبكى
  ١٨..."بدأ، عندئذ، حيفر، "... . 

حفر، وحفر، دون . ... . ّل حيفر، الليل بطوله، يف املكان احملّدد، دون أن جيد شيئاً ظ"
  ١٩"...توّقف،

اقرتب رجال مل يتمكن من مشاهدة عيوم ووجوههم، . ، مسع وقع أقدام... فجأة، "
  .ألن ظهورهم كانت باجتاه القمر

  :سأل أحد القادمون
  .‘ماذا تفعل هنا؟’

  ٢٠. ..."مل جيب، لكن متّلكه اخلوف
  ٢١".‘إننا يف حاجة إىل املال. ونريد أن نعرف ماذا ختّبئ هنا. حنن هاربون من احلرب’"

                                  
 .١٤٨نفس املراجع،  ١٤

 .١٦٣نفس املراجع،  ١٥

 .١٧٨نفس املراجع،  ١٦

 .١٧٩نفس املراجع،  ١٧
 .١٧٩جع، نفس املرا ١٨

 .١٧٩نفس املراجع،  ١٩
 .١٨٠نفس املراجع،  ٢٠
 .١٨٠نفس املراجع،  ٢١



١٠ 

 

ا مل جيد شيئاً، االوا عليه ضرباً، ضربوه حىت أرسلت الشمس أوىل ... . "
ّ
ومل

  ٢٢".كانت ثيابه ممزقة، وكان حيّس أن املوت قريب منه. شعاعاا
  ٢٣".بكنز مطمور قرب أهرمات مصر فإنه حكى ملهامجيه كيف حلم، مّرتني،"
  :قال الزعيم ملرافقه"
  .‘هيّا، لنذهب’

  :مث استدار حنو الفىت، قائالً 
هذا، . لن متوت، ستعيش وتتّلم أنه ال ينبغي لنا أن نكون على هذه الدرجة من الغباء’

فقد . بالضبت حيث تقبع أنت، رأيت حلماً، قبل سنتني تقريباً، راودين غري مرة
لّي أن أسافر إىل إسبانيا، وأحبث، يف الريف، عن أطالل كنيسة يرتدد حلمت أّن ع

إليها الرعيان ليناموا فيها مع أغنامهم، وحّلت فيها شجرة مجيز حمّل الغرفة امللحقة 
حىت إذا حفرت عند جذع الشجرة، أجد كنزًا خمّبًأ، ولكنين لست على هذه . باملذبح

  .‘كاملها، ّرد أنين رأيت احللم نفسه مّرتنيالدرجة من الغباء، لكي أجتاز الصحراء ب
  ٢٤".مث انصرف

ض الفىت، حتت وطأة األمل، وألقى نظرة أخرية على األهرامات، فابتسمت "
  .وقفل راجعاً، وقلبه مفعم بالبهجة. األهرامات له، وابتسم هلا

  ٢٥."لقد وجد الكنز
الليل على وشك أن  وصل إىل الكنيسة اهلجورة، يف حني كان. كان امسه سانتياغو"

تذّكر أنه ... . كانت شجرة اجلميز ال تزال مكاا، يف غرفة امللحقة باملذبح، . يهبط
  .جاء، مرة، إىل هذا املكان، مع نعاجه، وقضى ليلة هادية باستثناء احللم الذي رآه

  ٢٦."وها هو، اآلن، يف هذا املكان من دون قطيعه، لكنه حيمل رفشاً 
  ٢٧".حيفر عند جذع شجرة اجلميزفراح، عندئذ، ... . "

                                  
 .١٨١نفس املراجع،  ٢٢

 .١٨١نفس املراجع،  ٢٣
 .١٨١نفس املراجع،  ٢٤

 .١٨٢نفس املراجع،  ٢٥
 .١٨٥نفس املراجع،  ٢٦
 .١٨٥نفس املراجع،  ٢٧



١١ 

 

وبعد ساعة، وجد أمامه، . بعد نصف ساعة، اصطدم الرفش بشيء صلب... ."
صندوقاً، مليئًا بقطع الذهب اإلسبانية القدمية، وبأحجار كرمية، وأقنعة من الذهب 
مزيّنة بريش أبيض وأمحر، ومتاثيل حجرية مرّصعة باملاس، وخمّلفات غزو نسيته البالد 

  ٢٨".يعيد، ونسي الغازي أن حيكي عنه ألحفادهمنذ زمن 
  

 .سانتياغو وابنة التاجر: الوقائعة عن )٢
على أنه، منذ أول أمس، مل يكن لديه أي موضوع آخر للحديث معها، سوى "... . 

مل يكن قد زار تلك املدبنة . إا ابنة أحد التاجر. موضوع تلك الفتاة املقيمة يف املدينة
كان التاجر صاحب دكان للمنسوجات، وكان حيّب . املاضية إال مرة واحدة يف السنة

  ٢٩...."أن ُجيّز الصوف أمام عينيه، ليتجّنب أّي غّش يف البضاعة
  .‘نين حباجة لبيع قليل من الصوفإ’ :قال للتاجر"

كان الدكان مكّتظًا بالزبائن، فطلب التاجر إىل الراعي أن ينتظر حىت بداية املساء، 
..."٣٠  

قالت إا ابنة التاجر، وحكت له عن احلياة يف . أكثر من ساعتني ظًال يتحدثان"
وحكى هلا الراعي عن الريف األندلسي، والسلع اجلديدة . القرية، حيث تتشابه األيام

وكان سعيدا، ألنه ليس جمربًا دائماً، على احلديث . اليت شاهدها يف املدن اليت مّر ا
  ٣١."مع النعاج

هذا النهار أبداً، وأن يستمر والد الفتاة مشغوال لوقت الطويل، كان يتمّىن أّال ينتهي "
وأدرك أنه يشعر بشيء مل يسبق أن شعر به . وأن يطلب إليه االنتظار ملدة ثالثة أيام

وهو رغبة البقاء يف املدينة نفسها، ألن األيام برفقة الفتاة ذات الشعر : حىت اآلن
  .األسود لن تكون متشاة إطالقا

جر جاء أخريا وطلب إليه أن جيز صوف أربع نعاج، مث نقده الثمن املتوّجب، ولكن التا
  ٣٢".ودعاه للعودة يف السنة املقبلة

                                  
 .١٨٦ نفس املراجع، ٢٨
 .١٨نفس املراجع،  ٢٩

 .١٩ نفس املراجع، ٣٠
 .١٩راجع، نفس امل ٣١
 .٢٠نفس املراجع،  ٣٢



١٢ 

 

كان شديد التأثّر، وشديد القلق، . ، اآلن، سوى أربعة أيام ليصل إىل املدبنة ذاا..."
وف  رمبا كانت الفتاة قد نسيته، فالرعاة الذين يعربون من هنا لبيع الص: يف آن
  ٣٣".كثريون

  ٣٤".‘حيث ليس يف رأسي أّي نساء أخريات منذ لقائي ابنة ذلك التاجر... ’"
ينبغي له أن يكون الئقا لكي يقبل الفتاة، وال يريد أن يتصّور أن مثّة راعيًا آخر قد "

  ٣٥".وصل قبله، مع عدد أكرب من اخلراف، لكي يطلب يدها
بعد . ن يذهب إىل الرباري مع نعاجهقّرر االنتظار حىت تنخفض الشمس قليال، قبل أ"

  ٣٦".ثالثة أيام سريى، من جديد، ابنة التاجر
ولكنه كان، يف احلقيقة، يفكر بأنه سوف يذهب ليجّز صوف أغنامه أمام ابنة "

وقد سبق له أن . التاجر، لكي تكون على قناعة بأنه قادرا على إجناز أعمال مهمة
  ٣٧". ...تصّور ذلك املشهد عشرات املرات

وقال يف سرّه، إنه عندما بزغت هذه الشمس صباح هذا اليوم، كان، يف قارّة ... . "
  ٣٨". ...أخرى، وكان راعياً ميلك ستني رأسًا من الضان، وكان على موعد مع فتاة

ّمث تذّكر ابنت التاجر، وهو على يقني بأا تزوجت، رمبا من بائع فشار، أو من راع "
  ٣٩". ...بوسعة أن يسمعها حكايات مشهرةحيسن القراءة، هو أيضا، ويكون 

  

 .سانتياغو ومعطفه:الواقعة عن )٣
حني تغدو الشمس يف كبد السماء، سوف يشتّد احلر إىل درجة يصعب معها سوق "

. يف هذا الوقت بالذات، تنام إسبانيا بأسرها. قطيعه إىل الربية، وهو يعرف ذلك
رغم كل شيء . هذا الوقتويستمر احلر حىت الليل، وعليه أن حيمل معطفه طوال 

                                  
 .٢١نفس املراجع،  ٣٣

 .٢٦نفس املراجع،  ٣٤

 .٢٧نفس املراجع،  ٣٥
 .٣٢نفس املراجع،  ٣٦

 .٣٣نفس املراجع،  ٣٧
 .٥٣نفس املراجع،  ٣٨
 .٩١نفس املراجع،  ٣٩



١٣ 

 

وعندما يبدأ بالتذّمر من عبء املعطف، يتذّكر أنه، بفضل هذا العبء حتديدا، مل 
  ٤٠".يشعر بربد الصباح الباكر

، وتقّبل ‘ينبغي لنا أن نعيش مستعّدين اة مفاجات الطقس’: قال يف نفسه حينئذ"
  ٤١".بامتنان عبء معطفه

 

 .قصة منّقب زمّرد: الواقعة عن )٤
ذلك أن . ى أنه اضطّر، يف األسبوع املاضي، أن يظهر، ملنّقب، يف شكل حجروحك"

واستمر يبحث، طوال . الرجل ختّلى عن كل شيء لينصرف إىل البحث عن الزمّرد
حجراً، حماوًال العثور  ٩٩٩ ٩٩٩مخس سنوات على ضفاف أحد أار، حيث كسر 

، ومل يكن ينقصه سوى ففّكر، عندئذ، بالتوقف عن البحث. على زمردة، دون جدوى
ومبا أنه كان يراهن على أسطورته الشخصية، فقد قّرر الشيخ . حجر واحد ليجد زمردته

لكن املنّقب حتت تأثري الغضب، . التدخل، فتحّول حجرًا يتدخرج عند قدمي املنّقب
وبسبب شعوره باإلحباط بعد مخس سنوات راحت سدى، قذف احلجر بعيداً، وبقّوة 

امه حبجر آخر، إىل انفالقه، فإذا، بداخله، أمجل زمّردة يف أّدت، لدى اصطد
  ٤٢".العامل

 

 .تضحية سانتياغو: الواقعة عن )٥
  ٤٣".إذا كنت تريد أن تعرف املزيد عن كنزك فينبغي لك إعطائي عشر قطيعك... . "
  أال ترضى بعشر الكنز؟ -"

  :بدا الشيخ خائباً 
  ".يف احلصول عليهإذا وعدت مبا مل متلكه بعد، فسوف تفقد الرغبة  -
. ويف كل حال، فإن من املستحسن أن تدرك أن لكل شيء يف احلياة مثنه...  -"

..."٤٤  

                                  
 .٢٣نفس املراجع،  ٤٠
 .٢٣نفس املراجع،  ٤١

 .٣٩نفس املراجع،  ٤٢
 .٣٩نفس املراجع،  ٤٣
 .٤٠نفس املراجع،  ٤٤



١٤ 

 

غدا، يف مثل هذا الوقت تأتيين بعشر قطيعك، وسوف أشرح لك كيف تنجح ’"
  ٤٥".‘عمت مساء. بالعثور على كنزك املخبوء

إنه يعرف كل واحدة، . موال يفهمان أن الراعيان ينتهي م األمر إال التعّلق مباشيته"
مبفردها، من ماشيته، ويعرف إذا كنت إحداها تعرج، وتلك اليت ستلد بعد قليل، وميّيز 

إذا قرر الرحيل، فسوف تتأّمل . األغنام الكسولة، كذلك يتقن أيضا جّز صوفها، وذحبها
  ٤٦".لفراقه

أن يقّرر، أن جيب . ‘أنا حائر بني أغنامي والكنز’: وقال يف نفسه. ازداد عصف الريح"
  ٤٧".خيتار بني شيء تعّوده وشيء يوّد، بشغف، احلصول عليه

إنه يعرف كل واحدة، . وال يفهمان أن الراعيان ينتهي م األمر إال التعّلق مباشيتهم"
مبفردها، من ماشيته، ويعرف إذا كنت إحداها تعرج، وتلك اليت ستلد بعد قليل، وميّيز 

إذا قرر الرحيل، فسوف تتأّمل . ا جّز صوفها، وذحبهااألغنام الكسولة، كذلك يتقن أيض
  ٤٨".لفراقه

جيب أن يقّرر، أن . ‘أنا حائر بني أغنامي والكنز’: وقال يف نفسه. ازداد عصف الريح"
  ٤٩".خيتار بني شيء تعّوده وشيء يوّد، بشغف، احلصول عليه

  ٥٠"...يف ظهرية اليوم التايل التقى الفىت الشيخ، ومعه اخلراف "
 

 .ة عن حكيم احلكماء وسّر السعادةحكاي )٦
  :وأوّد، قبل أن نفرتق أن أروي لك هذه احلكاية القصرية’"
سار . أرسل أحد التجار ابنه لكي يتعّلم سّر السعادة من أكرب حكيم بني البشر’

الفىت، طوال أربعني يوما، يف صحراء قبل أن يصل، أخريا، إىل قصر مجيل يقع على 
وبدل أن بلتقي رجال قديسا، دخل . م الذي يبحث عنهقمة جبل، حيث يعيش احلكي

جتار يدخلون وخيرجون، وأناس يثرثرون يف إحدى الزوايا، : قاعة تعّج باحلركة والناس

                                  
 .٤٠نفس املراجع،  ٤٥

 .٤٢نفس املراجع،  ٤٦
 .٤٢نفس املراجع،  ٤٧

 .٤٢نفس املراجع،  ٤٨
 .٤٢نفس املراجع،  ٤٩
 .٤٤نفس املراجع،  ٥٠



١٥ 

 

وجوقة تعزف قطعًا موسوقية عذبة، ومائدة حافلة بأشهى أطعمة هذه املنطقة من 
يصرب ساعتني كاملتني وكان احلكيم يتكّلم إىل هؤالء وأولئك، فاضطر الفىت أن . العامل

  ٥١."قبل أن جيني دوره
ن ال وقت أبانتباه، إىل الفىت و هو يشرح سبب زيارته، لكنه قال  م،استمع احلكي’"

ن أن يقوم جبولة يف القصر، و أواقرتح على الفىت . السعادة ن، ليكشف سرّ اآل ،لديه
  .ليه بعد ساعتنيإيعود 

ريد منك أنين أبيد ’: فيها نقطتا زيتوأضاف احلكيم، وهو يعطي الفىت ملعقة صغرية ’
  .‘ىل انسكاب الزيت منهاإن متسك ذه امللعقة، على حنو ال يؤدي أأثناء جتوالك 

وعاد . بدأ الفىت يصعد وينزل على سالمل القصر مثبتًا عينيه، باستمرار على امللعقة’
  .ىل مقابلة احلكيمإبعد ساعتني 

سية يف غرفة طعامي؟ هل شاهدت هل شاهدت السجاجيد الفار : مله احلكيأس’
مهر بستاين؟ هل الحظت الرق أنشاؤها عشر سنوات على يد إاحلديقة اليت استغرق 

  اجلميل يف مكتيب؟
 قطيتْ نه الوحيد عدم انسكاب نه مل يشاهد شيئا بل كان مهّ أ ً، مرتبكا ،اعرتف الفىت’

  .ليهإما  مالزيت اللتني عهد احلكي
ألننا ال نستطيع . ف على روائع عاملي اخلاصوتعر  ،ناآل ،دعُ  حسناً : فقال احلكيم’

  .ىل املنزل الذي يسكنهإا حنن مل نتعرف ، إذالوثوق برجل
ل يف القصر، موليًا انتباهه، وعاد يتجوّ  ،كثر ثقة بنفسهأخذ الفىت امللعقة وقد غدا أ’

اهد احلدائق وش. قة على اجلدران، وعلى السقوفىل شىت التحف الفنية املعلّ إهذه املرة 
ورهافة الذوق يف وضع كل حتفة فنية يف املكان  ،زهارناقة األأواجلبال احمليطة ا، و 

ة عن كل ما شاهده وحني سأله ث بدقّ حتدّ  ،ىل احلكيمإولدى عودته . الذي يالئمها
ىل إدرك الفىت وهو ينظر أليك؟ إين مها نقطتا الزيت اللتان عهدت ما أ: احلكيم

  ٥٢".ضياعهما امللعقة، حينذاك
: تلك هي النصيحة الوحيدة اليت ميكنين أن أسديها إليك: عندئذ قال حكيم احلكماء"

إن سّر السعادة هو يف أن تشاهد كل روائع الدنيا دون أن تنسى، إطالقاً، نقطْيت 
  ٥٣".‘الزيت فيي امللعقة

                                  
 .٤٥نفس املراجع،  ٥١
 .٤٦نفس املراجع،  ٥٢
 .٤٧نفس املراجع،  ٥٣



١٦ 

 

 

 .سانتياغو والشاب يف امليناء: الواقعة عن )٧
ملقاهي اليت استطاع مشاهدا أثناء جتواله يف كان جالسا يف مقهى يشبه سائر ا"

  ٥٤. ..."شوارع املدينة الضيقة
  ٥٥".ذلك أن اجلميع، يف هذه البالد، يتكّلمون اللغة العربية... . "
  ".‘من أنت؟’: مسع أحداً يسأله باإلسبانية "
  .‘أوليس غريباً أن تتكلم باإلسبانية؟’: سأل بدوره"

لزّي األوروّيب، ولكن لون بشرته يدّل، وضوح، على أنه كان القادم اجلديدة فىت يرتدي ا
  ."إنه يشبهه يف طول القامة ويف العمر. من هذه املدينة

  . ..."اجلس، ألطلب لك شيئاً  -"
  ٥٦". ...أبوسعك إرشادي إىل هناك؟ وسوف أنقدك أجراً على ذلك"
ألديك املال . ينبغي اجتياز الصحراء الكربى بكاملها، ومثل هذا األمر يتطّلب ماالً ’"

  .‘الكايف أّوًال؟
  ٥٧. ..."استغرب الفىت هذا السؤال

  ٥٨. ..."أخرج نقوده من جيبه، وأراها ملرافقه اجلديد"
. وإذا بالصديق اجلديد يدفع صاحب املقهى جانباً، وميضي بالفىت إىل اخلارج... . "

  :قال له
ميناء، واملوانئ،  حنن هنا يف. فطنجة ليست كسائر مناطق أفريقية. إنه يطمع مبالك’

  .‘مجيعها، مغارات لصوص
. ميكنه إذا الوثوق ذا الصديق اجلديد الذي أتى ملساعدته عندما كان يف وضع حرج

  .أخرج املال من جيبه وعّده
  :أخذ الشاب النقود، مث أضاف

  .‘نستطيع الوصول، غداً، إىل األهرامات، ولكن ينبغي أن أشرتي مجيلني اثنني’

                                  
 .٣٩نفس املراجع،  ٥٤
 .٤٩نفس املراجع،  ٥٥

 .٥٠نفس املراجع،  ٥٦
 .٥١نفس املراجع،  ٥٧
 .٥١راجع، نفس امل ٥٨



١٧ 

 

كانت كل النواصي واحلوانيت، مملوءة بضائع . يف وارع طنجة الضّيقةوانطلقا، معاً، 
  ٥٩".معروضة للبيع

كان ألوف األشخاص يف . وصال، أخرياً، إىل وسط ساحة كبرية، حيث تقام السوق"
  ٦٠"...املكان يتجادلون ويبيعون ويشرترون، 

وده باتت ولكن الفىت مل حيّول نظره عن صديقه اجلديد، فهو ال ينسى أن كل نق... "
ولكن كان يقول لنفسه، إن تصرّفه ذاك لن . فّكر، غري مرة، باستعادا. بني يديه

  .مث إنه جيهل عادات هذه البالد الغربية اليت جيوب اآلن أرضها. يكون ألئقاً 
  ".إنه أقوى من اآلخر. ‘يكفي أن أراقبه’: وقال يف نفسه

فوعد نفسه ... َر أمجل منه، يف وسط هذه الزمحة، وقعت عيناه فجأة على سيف مل ي"
  .بشراء هذا السيف لدى عودته من مصر

ولكنه أدرك أنه َذهل عنه لدقيقتني عندما كان . ‘سْل التاجر عن مثنه’: وقال ملرافقه
  ٦١..."انقبض قلبه، . يتأمل السيف

  ٦٢".ولكن ال أثر ملرافقه يف أّي مكان، ال أثر له، على اإلطالق... "
، وال ميلك شيئاً، ... مس، جيد نفسه غريباً، يف بلد غريب إال أنه، مع غياب الش"

  ٦٣"...حىت املال الضروري ليعود أدراجه، 
، والشيء احلقيقي الوحيد، الذي قاله له ذلك الشاب، إن املوانئ مغارات ... "

 ٦٤".لصوص
 

 .تاجر األواين البْلوريّةسانتياغو و : الواقعة عن )٨
فهو، منذ ثالثني عاماً، يشغل هذا ... هار اجلديد، استقبل تاجر األواين البْلوريّة الن"

  ٦٥". ...املكان الذي ميثل حانوتاً يقع يف قمة شارع صاعد، حيث يندر مرور الزبائن

                                  
 .٥١نفس املراجع،  ٥٩

 .٥٢نفس املراجع،  ٦٠

 .٥٢نفس املراجع،  ٦١
 .٥٢نفس املراجع،  ٦٢

 .٥٣نفس املراجع،  ٦٣
 .٥٤نفس املراجع،  ٦٤
 .٥٩نفس املراجع،  ٦٥



١٨ 

 

وليس هناك من يرغب يف تسّلق هذا الشارع الصاعد من أجل بضعة حوانيت ... . "
  ٦٦".بائسة

الواجهة  شاب غريب أمامقبل دقائق معدودات من موعد الغداء، وقف "
  ٦٧"....الزجاجية

  : فخاطبه قائالً . وقد شاهد الفىت شخصاً وراء الصندوق"
إذا شئت، أنّظف لك هذه األواين، ألن من الصعب أن تباع وهي على حالتها ’

  ٦٨".‘هذه
تذّكر أن لديه معطفاً . بقي التاجر صامتاً، ففهم الفىت، عندئذ، أن عليه هو أن يقّرر"

. اجة إليه يف الصحراء، فأخرجه، وراح ينّظف الفازاتيف اخلرج، وهو لن يكون حب
. خالل نصف ساعة، من تنظيف مجيع األواين البلورية اليت تشغل الواجهة الزجاجية

  ٦٩".دخل، أثناء ذلك، زبونان واشرتيا عّدة أوان
أريدك أن تعمل يف حانويت، فقد دخل اليوم زبونان، عندما كنت تنّظف األواين ’"

  ٧٠".‘إشارة طّيبةوهذه : البلورية
 ٧١".‘سأعمل عندك’"
فالفىت . بيد أنه ثابر ألن التاجر، وإن كان كثري التذّمر، فهو، على األقل، ليس ظاملاً "

ع حىت اآلن، أن يدّخر بعض وقد استطا . ينال عمولة ال بأس ا،  على كل سلعة تباع
  ٧٢"....املال

  :وذات يوم قال لرب عمله"
ميكننا وضع رفوف يف اخلارج، وسوف . ع الكريستالأوّد أن أعمل خزانة لعرض قط -

  .جتذب املارة من بداية الطلعة

                                  
 .٥٩نفس املراجع،  ٦٦

 .٦٠نفس املراجع،  ٦٧

 .٦١نفس املراجع،  ٦٨
 .٦١نفس املراجع،  ٦٩
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١٩ 

 

مث إن وضع رفوف يف اخلارج قد يعّدي إىل . مل يسبق يل أن قمت بشيء مماثل -
  ٧٣".اصطدام أحد املارة ا، فتتكّسر املعروضات

 يتأثر كثرياً، فال أنا وال أنت، كالتاجر الثرّي حسن، الذي ال. ال أحب التغيري كثرياً ’"
  ٧٤".‘لكن حنن اإلثنني، علينا أن نتحّمل عبء أخطائنا. إذا تعّرض خلسارة ما

لقد تصّورت، عبور الصحراء، وبلوغ احلرم، . أما أنا فكّل ما أريده هو أن أحلم مبكة"
كما تصورت من . حيث احلجر األسود، والدورات السبع حوله قبل أن حيّق يل ملسه

. أمامي، واخلطب الدينية، والدعوات اليت نتبادهلا ونرّددها معاً  يكون إىل جانيب، ومن
  ٧٥".‘ولكّن خويف، أن يسفر األمر عن خيبة مريرة، جيعلين أفّضل االكتفاء باحللم

  ٧٦".يف ذلك اليوم، مسح التاجر للفىت أن يصنع خزانة العرض"
نوت األواين وبدأت خزانة العرض جتذب العديد من الزبائن إىل حا. مّر شهران آخران"

وقّدر الفىت أنه، إذا عمل ستة أشعر إضافية، فقد يتمكن من العودة إىل . البلورية
  ٧٧".إسبانيا، وشراء ستني رأساً من الضان، بل ستني رأساً أضافية

  .ينبغي أن نقّدم الشاي إىل الناس الذين يصعدون الشرع -"
  .إن أماكن شرب الشاي عديدة هنا -
وذه الطريقة، يعجب الزبائن بالشاي . ب من الكريستالميكننا تقدميه يف أكو  -

 ٧٨"...ويشرتون البلور، 
. ... فإذا بدأت أبيع الشاي يف أكواب من الكريستال، فإن العمل يزداد أمهية... . ’"

  ٧٩".‘أنا ال أريد التغيري، ألنين أجهله، كما أنين بدأت ألف، متاماً، منط حيايت
لنارجيلة، أن باستطاعته تقدمي الشاي للزبائن يف مث قال للفىت، وهو يطفئ مجر ا"

  ٨٠".أكواب من الكريستال

                                  
 .٦٧نفس املراجع،  ٧٣

 .٦٩نفس املراجع،  ٧٤
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وهناك، . كان الناس يتسّلقون الشارع الصاعد، ويشعرون باإلهراق لدى بلوغهم ايته"
يف أعلى تلك الطلعة، حانوت لبيع البّلور اجلديد والشاي بالنعناع املنعش جّدا، يؤّمونه 

  ٨١".ة من الكريستالليشربوا الشاي يف أكواب رائع
وراح الناس يتوافدون حنو اية الطلعة، ليتعّرفوا . انتشر اخلرب يف فرتة قصرية من الوقت"

  ٨٢..." .إىل احلانوت الذي ابتكر شيئاً جديداً يف جتارة قدمية جداً 
كما اضطر أن يستورد، فضًال عن األواين . وسارع التجر إىل استخدام موظَّفني آخرين"

يات كبرية من الشاي، يستهلكها، يومًا بعد يوم، رجال ونساء، متعّطشون البلورية، كم
  ٨٣".وهكذا مّرت سنة أشهر. إىل أشياء جديدة

  

 .األغنام والعلم: الواقعة عن )٩
لقد . كان يتحّدثان باللغة العربية، وكان الفىت مسرورًا من نفسه، ألنه يتكّلم بالعربية"

امه تستطيع أن تعّلمه كل شيء عن العامل، مّر ردح من الزمن كان يعتقد فيه أن أغن
  .ولكن األغنام غري قادرة على تعليم اللغة العربية

ويف حني أنه كان ينظر إىل التاجر دون أن يقول شيئاً، رّدد يف نفسه ال بّد من وجود 
  ٨٤"...أشياء أخرى، يف العامل، ال تعرف األغنام تعليمها، 

 

 .يزي واخليميائيسانتياغو والرجال اإلنكل: الواقعة عن )١٠
روائح البهائم، والعرق، كان الرجال اإلنكليزي جالسًا داخل مبىن تتصاعد منه "

  ٨٥"....والغبار
لقد اهتم، يف البداية، باللغة العاملية، مث األديان، إىل أن انتهى األمر به إىل ... . "

اً، ولكنه مل إنه جييد التكّلم باللغة العاملية، ويعرف خمتلف األديان جّيد. اخليميائي
  ٨٦". ...يصبح، بعد، خيميائياً 

                                  
 .٧٥نفس املراجع،  ٨١
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إال . لقد حاول أن يكون على عالقة بأحد اخليميائيني، أيًّا يكن، ومل ينجح يف ذلك"
أن اخليميائيني أناس غريبو األطور، ال يفكرون إال بأنفسهم، وغالبًا ما يرفضون تقدمي 

  ٨٧"....املساعدة
  : قال صديقه"
ويروي الناس أنه بلغ املئيت سنة، وأنه قادر على حتويل أّي إنه يعيش يف واحة الفّيوم،  -

  ٨٨".معدن من املعادن ذهباً 
ُذهل اإلنكليزي، وشعر بإثارة ال حدود هلا، مث ألغى كّل ارتباطاته السابقة، ومجع أهم  "

  .وها هو، اآلن، يف حمّط القوافل هذا الذي يشبه زريبة للبهائم. كتبه
  .تستعّد لعبور الصحراء ويف اخلارج، كانت قافلة كبرية

  .وسوف متر هذه القافلة بالفّيوم
  :قال اإلنككليزي يف نفسه

  ٨٩"‘...ينبغي يل أن ألتقي، ختماً، هذا اخليميائي اللعني، ’
إنه حباجة إىل تذّكر كل ما تعّلمه خالل .  يكن راغباً، يف تلك اللحضة، باحملادثةمل"

ه، بال ريب، إىل نوع من تلك السنوات العشر، ألن اخليميائي سوف ُخيضع
  ٩٠".االمتحان
  .وسأله إن كان ذاهباً هو، أيضاً، للبحث عن اخليميائي"... . 

  .‘أنا ذاهب للبحث عن كنز’: فأجابه الفىت
  ٩١".‘وأنا أيضاً، على حنو ما’
  ٩٢".‘إنين ال أعرف حىت ما هي اخليمياء’"
  ٩٣". ...كتبوكان حبوزة اإلنكليزي الكثري من الصناديق املليئة بال... . "
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وأبدى الفىت بعض الشفقة على مجل اإلنكليزي احملّمل بصناديق الكتاب "... . 
  ٩٤."الثقيلة

يقضى معظم الوقت غارقًا يف  مل يكن الفىت يتكّلم كثريًا مع اإلنكليزي الذي ... . "
  ٩٥"....كتبه

ه وعندما يرى السافرون هذا النجم الذي يلمع يف الصباح الباكر، يدركون أن... . "
وحده، اإلنكليزي، مل يكن . يرشدهم إىل حيث توجد النساء واملاء والنخيل والتمور

  ٩٦".يبايل بأي شيء ألنه غارق معظم الوقت يف كتبه
لكنه وجد . كذلك كان لدى الفىت كتاب حاول أن يقرأه، يف األيام األوىل من السفر"

تعّلم كيف يعامل مجله،  ومذ. أن مراقبة القافلة، واإلصغاء إىل صوت الريح أكثر إثارة
  ٩٧". ...وبدأ يتعّلق به، طرح الكتاب جانباً 

جيب أن تويل القوافل مزيدًا من االنتباه، ’: قال الفىت لإلنكليزي، د مغادرة اجلّمال"
...‘  
  ٩٨".عليك أن تقرأ املزيد عن العامل، ألن الكتب تشبه القوافل متاماً . وأنت -
  :سأل الفىت"
  البشر واإلشارات الكتشاف هذه اللغة؟أال يكفي أن نراقب  -

  :أجاب اإلنكليزي، منزعجاً 
ومن الضروري . إن اخليمياء عمل جديّ . يبدو أّنك درجَت على تبسيط كل شيء -

  ٩٩".أن نتابع كل مرحلة من مراحل سري العملية، كما لّقننا املعلمون
وكان يرّدد . أثناء سريهاعاد الفىت يتأمل اّتساع الصحراء، والرمال اليت تذّرها احليوانات "

فأسلوب كل منا خيتلف عن أسلوب . إن لكل امرئ أسلوبه يف التعّلم’: يف نفسه
  ١٠٠".‘بيد أننا، كلينا، نسعى إىل حتقيق أسطورتنا الشخصية، لذلك أقّدره. اآلخر
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لكأننا يف عامل ’: قال اإلنكليزي، وهو متلهّف للقاء اخليميائي يف أقرب وقت ممكن"
  ١٠١".‘لةألف ليلة ولي

  ١٠٢".‘ينبغي أن تساعدين على إجياد مسكن اخليميائي... . ’"
  :طرح الفىت عليه السؤال ذاته، فأجاب. جاء رجل آخر أكرب سناً، حيمل دلواً صغرياً "
  ملَ تريدان التعّرف إىل رجل كهذا؟ -
  ١٠٣".ألن صديقي، هذا، قام برحلة استغرقت عدة شهور دف لقائه -
  . ... .احملاربني باعتزازكانت الفتاة تتكّلم عن "

مث مألت . وأشارت حبركة من يدها حنو اجلنوب، حيث يسكن هذا الشخص الغريب
  ١٠٤".وذهب اإلنكليزي، أيضاً، ليبحث عن اخليميائي. جّرا وانصرفت

يف يوم التايل، جاء إىل البئر لينظر الفتاة، ففوجئ بوجود اإلنكليزي، هناك، يتأمل "
  .الصحراء ألول مرة

  :إلنكليزيقال ا
أخربته مبا أحبث . وصل مع ظهور أوىل النجمات. انتظرت طوال العصر واملساء -

أجبت أن هذا، . وسألين ما إذا كنت قد حّولت الرصاص ذهباً، من قبل. عنه
، ومل بضف أّي كلمة ‘هّيًا، حاول’فقال يل، عندئذ، . بتحديد، ما أريد أن أتعّلمه

  .أخرى
إال ليسمع ما كان يعرفه من  زي مل يقم ذه الرحلة، كّلها،فاإلنكلي. ظّل الفىت صامتاً 

  ١٠٥"....قبل
إذا جاء احملاربون، ومل يظر رأسك، فتعال إّيل غدًا بعد مغيب ’: قال الفارس أيضاً "

  .‘الشمس
وهاج احلصان، من جديد، مثريًا سحابة . اليد ذاا، اليت محلت سيفاً، محلت سوطاً 

  .من الغبار
  .‘أين تسكن؟’: ان الفارس يبتعدصاح الفىت بينما ك
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  .أشارت اليد اليت حتمل السوط باجتاه اجلنوب
  ١٠٦".وهكذا جرى اللقاء بني الفىت واخليميائي

  :سأل الفىت"
  ملاذا أردت أن تراين؟ -
  .لقد أنبأتين الرياح أنك آت، وأنك يف حاجة إىل املساعدة. بسبب اإلشارات -
  .يزي هو من كان يبحث عنكإن اإلنكل. لست أنا، بل الغريب اآلخر -
  ..."لكنه بات على الدرب الصحيح، . جيب أن جبد أشياء أخرى، قبل أن جيدين -
 ١٠٧".أوّد، فقط، أن أضعك على الدرب املّتجه إىل كنزك... .  -"
  .، فعّلمين اخليمياء...  -"
  . ...إنك تعرف، مسبقاً، ما جيب أن تعرف -
 ١٠٨".، بل أقصد حتويل الرصاص ذهباً ...  -
  :فتابع اخليميائي"
  .‘... لقد عرفت خيميائيني حقيقيني، ’
ومثّة آخرون كانوا يبحثون عن الذهب، فحسب، وهؤالء مل يتوّصلوا إىل اكتشاف ’

 ١٠٩".‘...السّر، 
  

 حتليل البيانات .٥
 حتليل تقنيةالبيانات ب تنظيمالبحث، جيب أن يكون هنا  نتيجة شرح يف

مستخدم فهو البيانات يف هذا البحث  حتليل أما. ة حقيقتهامؤكدلتكون البيانات 
  .يالكيفوصفي ال طريقة
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 الو . الدراسة قيد هو ما وخصائص بياناتيصف هو لبحث وصفي، ا
 ذلك يتعدى أن من بد ال بل املعلومات هذه على باحلصول الوصفي البحث ينتهي

  ١١٠.وتعميمات واستنتاجات تفسريات إىل للوصول
لباولو كويلو فيستخدم تقنية " اخليميائي"اية أما هذا حتليل البيانات يف رو 

مجع البيانات، ) ١: فهي تتكّون من أربع خطوات. حتليل البيانات مليلس وهوبرمان
١١١ .واالستنتاج) ٤وعرض البيانات، ) ٣وتقليل اليبانات، ) ٢

  

وحلصول فهم القيم األخالقية من البيانات اليت حيلّلها الباحث يستخدم 
. النص فقط على تركز الكما قال شلريخمري، هرمنيوطيقا  .قيالتقريب اهلرمنيوطي

 إجياد يف النفسي تفسري حاول .مهمهو  للشخص النفسي اجلانب فهمولكن 
ذلك جانب من . مطلوب املؤلف مالءمةوبذلك . ونبوغه اخلاص املؤلف شخصية
 ١١٢.التفسري إجيابية جوانب

وسيستخدم هذه نظرية . وايةيف الر  املخفية بنظرية هرمنيوطيقا سيعرف املعاين 
    .قيم أخالقية ىلإ عوداليت ت الكلمات تحديدل
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  ثانيال فصلال

  اإلطار النظري

  الهرمنيوطيقا : المبحث األول. أ

 الهرمنيوطيقامفهوم  .١

". يفّسر ما"، مبعىن ”hermeneuein“ُيصدر لفظ اهلرمنيوطيقا من اليونان، 
مبعىن  ”hermeneutes“وكلمة ". سريتف"مبعىن  ”hermeneia“أما كلمته االمسية فهي 

  ١١٣".مفّسر"
دراسة اهلرمنيوطيقا  والرتكيز يف ١١٤.اهلرمنيوطيقا هو فهم يف تفسري النص

 ١١٥.تفسريالو  فهماحلاالت األكثر متيلها إىل ال) ٢, التفهم إىل النص حالة) ١: هو
إىل  )the understanding(الفكرة األسسية يف اهلرمنيوطيقا هي الفهم  أن يظهرفذلك 
  .النص

وضح صيغمون باومان عن التصوير العامي من مفهوم هرمنيوطيقا، أنه هو 
جهد يف شرح وحبث امللحوظة والفهم األساسي من تعليق أو نص مبهم ضبايب 

  ١١٦.متناقض يسبب ارتباك بني السامعون أو القراء
الدراسة األدبية أيضا تعرف . معنÙه تفسري نص ارمنيوطيقبساطًة، اهل

حياول أن يفهم املعىن األديب  اهرمنيوطيق قال ريكور أن. ا كتفسري أدبيةقهرمنيوطي
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. بل ينظر األدب كنص فقط الرموز على تفهم املعىن ليس .يكلاهل خلفاليت تقع 
، فيجب تركيز إىل النص واحلالة لتأسيس املعاين تعددويف النص هناك احلالة اليت هلا م

  ١١٧.املعىن السلبم
  

 ي في فهم نصالتقريب الهرمنيوطيق .٢

ما مثابت يف  ١١٨.وضح ويكيور أن النص هو اخلطاب املثابت يف الكتابة
فيُنظر هنا أن النص . الكتابة هو اخلطاب املنطوق، ولكنه مكتوب ألنه غري منطوق

 ١١٩.هو اخلطاب الذي يواصل بالكتابة
 ١٢٠.هعن النص يتحدث ماهو  نص والتفاهمال يقول ماهو  التوضيح

 بني احلدود على يقف خطابا، باعتبارها اللغة يف يسهاتأس خالل من النصوص،ف
  .وليحدث الفهم، حيتاج املتعرب وغري املتعرب إىل التفسري. متعرب وغري متعرب

) ٢ التوضيح) ١: مستويات ثالثة يف إجناز) طبعا نصوص( النصوص همف
 األول املستوى فيف. "اهلرمنيوطيقا ركأ" ريكور هدعا الذي االعتماد، )٣ الفهم

 يقول) اخلطاب نص( نص أي :السؤال هذا عن املفسر يستكشف) التوضيح(
 املفسر يستكشف ،)الفهم( الثاين املستوى يفو   .الطبيعة داخل النص يدرسو  شيئا؟

 اجلهود كل وبذل شيء؟ عن يتحدث) اخلطاب نص( نص أي :السؤال هذا عن
 املستوى يفو . أعمق لفهم والوصول للعيش عالقة يف عنصر من النص الستعادة
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 وهكذا،. ألنفسهم) اخلطاب نص( النص عامل املفسر ناسبي ،)االعتماد( الثالث
  ١٢١.)واإلدراك املعرفة( األفق املفسر وسعت

األدبية بل  الظواهراليت حتاول إىل وضح  بحثال منوذج ارمنيوطيقليس اهل
، إذا الوضح مييل إىل وجه السببية ويبحث عن القوانني. الظواهرحتاول إىل فهم 

متيل إىل وضح ) positivism( الوضعيةوإذا . عميقاً  الظواهرمييل إىل فهم  اهرمنيوطيقف
 ١٢٢.البياناتمييل إىل تفسري تلك  اهرمنيوطيق، فالبيانات قاعدةأو  الظواهر

  
  القيم األخالقية في رواية: المبحث الثاني. ب

 الروايةمفهوم  .١

 شكل على اثاً وأحد خيالية شخصيات يصف طويل نثري سرد هي الرواية
 وتعدد احلجم حيث من القصصية األجناس أكرب أا كما. متسلسلة قصة

  .األحداث وتنوع الشخصيات
الرواية هي قصة طويلة يعاجل فيها الكاتب موقفه من فأما اصطالحا، 

الكون واإلنسان واحلياة وذلك من خالل معاجله ملوقف شخصيات القصة، 
مع البيئة، ضمن حكبة يبدو فيها تسلسل والزمن، والقدر، وتفاعل الشخصيات 

األحداث منطقيا مقنعا، وإن كان الكاتب الروائي يرتك للقارئ حرية الوصول إىل 
  ١٢٣.مغزى الرواية
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  عناصر الرواية .٢

العناصر الداخلية وهي اليت تبىن ) ١: عناصر بناء الرواية تقوم على إثنني
  .الرواية من اخلارج مواد العناصر اخلارجية وهي اليت تؤثر) ٢الرواية، 

املوضوع، والشخصية، واحلكبة، والبيئة، : هناكفأما من العناصر الداخلية 
  ١٢٤.واألسلوب، والألمانة أو القيم األخالقية

 املوضوع )١
أما معظم . هو فكرة أساسية عامة حتتوي يف نص أديب كالبنية الداللية

 .مادته فهو يشري ا

 الشخصية )٢
لعب فيها . يف حياة اإلنسان اليوميةهي كما وقائع ع يف رواية ائوق

  :ويف قصة هناك تصنيف الشخصية. أشخاص بكل صفاا
 .شخصية رئيسية وشخصية زائدة: بنظر إىل وظيفيتها )أ 
 .شخصية بطلية وشخصية خصمية: بنظر إىل عملها )ب 
 .شخصية ثابتة وشخصية متطور: بنظر إىل تطور يف قصة  )ج 

 احلكبة )٣
. وهي سلسلة األحداث يف قصة. احلكبة عنصر مهم من عناصر الرواية

. رابط تلك األحداث بالتسبيب، فأصبح أحد حدث سبَب األحداث األخرى
 .ة وحكبة مشرتكةفالشباكحكبة مستقيمة وحكبة : ومن نوع احلكبة

 البيئة )٤
 .بيئة اجتماعية عند القصةالبيئة يعود إىل تعربف مكان ووقت و 

                                  
124 Burhan Nurgiyantoro, Teori Pengkajian Fiksi, 22. 



٣٠ 

 

 األسلوب )٥
كاره إىل القصة خالل وسيلة األسلوب هو طريقة املؤلف يف تقدمي أف

 .لغة متناغمة وتتكون من جانب املؤلف والتغيري وأسلوب الكتابة

 األمانة )٦
القيمة األخالقية . هي قيمة أخالقية يريد املؤلف أن يقدمها إىل القراء

  .منتشارا يف قصةأما القيم األخرى توجد . األساسية تعود إىل املوضوع

  :املثلأما العناصر اخلارجية فو 
 رية املؤلفس )١
 ة املؤلفنفسي )٢
 .نظره احلياتيةو  حالة بيئة املؤلف )٣

 مع الداخلية العناصر على مشملة الرواية أن يتبني املذآورة البيانات ومن
 واألشخاص األحوال عن حتكى فالرواية.  اخلارجية العناصر مشملة أيضا أا

 جيدا اعتمادا يعتمد فاألديب.  اخلاصة ثحدااأل ىف اخليالية أو واقعة املتخيلية
 النصوص تتبىن حىت وغريها واملوضع واحلبكة املوضوع من الداخلية القوة على

  ١٢٥.مقابلتها عندا وسامعها قراءها امللذذ األدبية

 القيم األخالقية .٣
 قيمته تعدلت أي" بكذا املتاع قام"  و" قوم"  من) قيمة( مجع لغة القيم

 وهو فيه، إعوجاج ال الذي الفاضل املستقيم الشيء هو القيم فالشيء ١٢٦.به
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 قدر وذو مثني لذلك وهو يتغري، ال الذي احلق إىل يستند ألنه دائم ثابت لذلك
  .رفيع

 اإلنسان لصورة وصف وهو أخالق، ومجعها الطبيعة،هو  لغة اخللقو 
١٢٧.الباطنة

 حيض واإلسالم مذموم، هو ما ومنه حممود، هو ما منه إذن فاخللق 
  ١٢٨.األخالق رذائل عن وينهي احملمودة األخالق على

 الشخصية الباحثني لتوجهات تبعاً  األخالقية القيم ملاهية التعريفات تباينت
 اليت العليا واملثل والقواعد األهداف حنو السلوك موجهات" أا. فيعرفها. والفكرية

  ١٢٩."اتمع من مرغوباً  قبوالً  تلقى
 حياته، يف حتدث اليت وبالتغريات اإلنسان بتطور األخالقية قيمال ترتبط

 حول الرتكز من بداية تدرجييا حياته ظروف مع نفسه تطوير كيفية يتعلم شخصف
 معهم ويتفاعل اآلخرين مع يعيش فرد أنه فيدرك اتمع، حول الرتكز إىل الذات

  .األخالقي اللتزام يبدأ هنا ومن واتمع نفسه جتاه وواجبات حقوق لديه
) ١: وهو ثاللة. ت حياتية اإلنسانتقسم القيم األخالقية كقسم مسأال

ولذلك هناك فئات  ١٣٠.اإلنسان بدينه) ٣اإلنسان باتمع، ) ٢اإلنسان بفرده، 
  :للقيم األخالقية ثالثة

 .الفردية، مثل شجاعة وصرب وكدح القيم األخالقية .أ 
 .، مثل انسجام وتعاون وتسامحةاالجتماعي القيم األخالقية .ب 
  .توبة وتوكل وشكر، مثل ةالديني القيم األخالقية .ج 

                                  
مدى ممارسة طلبة املرحلة الثانوية للقيم األخالقية من وجهة نظر معلميهم ابن منظور، يف عاهد حممود حممد مرجتى،  ١٢٧

  .٥٥ فيمحافظة غزة،
، مدى ممارسة طلبة املرحلة الثانوية للقيم األخالقية من وجهة نظر معلميهم فيمحافظة غزةعاهد حممود حممد مرجتى،  ١٢٨
٥٥.  

مدى ممارسة طلبة املرحلة الثانوية للقيم األخالقية من وجهة نظر معلميهم ي، يف عاهد حممود حممد مرجتى، اجلعفر   ١٢٩
  .٥٥، فيمحافظة غزة

130 Burhan Nurgiyantoro, Teori Pengkajian Fiksi, 324. 



٣٢ 

 

هو مفتاح  كرميةتطبيق األخالق ال. هي وجود سلوك رائع كرميةاألخالق ال
ن وعالية واثقه رة بقوة شخصية مَ إشا كرميةكانت األخالق ال   ١٣١.جنح احلياة

أن يتخدم الناس  اهصاحب وكانت تطلب. ه بالقدرة املعطية إليهاعتزاز و 
  ١٣٢.بالكرامة

. التطّرف والنقصان: تقع بني إفراطني ومن وجه علم األخالق فالصاحلات
  ١٣٣.وففكان الشجاعة تقع بني الطيش واخل

ولذا كان من أبرز مظاهر الوعي يف االفراد شعورهم حبق اجلماعة عليهم، 
وتصرّفهم يف حدود التعاون االجتماعي، حىت يكون اتمع كبناء مرتاص الجتد فيه 

م وخلود احلضارات وعظمة واذا املقياس يقاس رقي االم. ثغرة وال خلال
١٣٤.الدبانات

  

فاخللق إذن ": عن اخللق" إحياء علوم الدين"يف كتابه  اإلمام الغزاليقال 
عبارة عن هيئة النفس وصورا الباطنة، وكما أن حسن الصورة الظاهرة مطلقًا ال 
يتم حبسن العينني دون األنف والفم واخلد بل البد من حسن اجلميع ليتم حسن 

كذلك يف الباطن أربعة أركان البد من احلسن يف مجيعها حىت يتم اخللق، الظاهر، ف
قوة : فإذا استوت األركان األربعة واعتدلت وتناسبت حصل حسن اخللق وهو

  ١٣٥"العلم، وقوة الغضب، وقوة الشهوة، وقوة العدل بني هذه القوى الثالث
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 احلسنة األخالقفضيلة أساسية أن  ، فسنعلماإلمام الغزايلشرح ومن ذلك 
  ١٣٦:هي أربعة أساسيات

  .أفضل الفضيلةوهي . طلب احلكمة استمرار هذه مبعىن. وة العلمق .أ 
وهي صفة كفاءة يف تسّلط قوة غيظه . اعةشجتصرف بالمبعىن . قوة الغضب .ب 

  .بالعقل لنهضة
والفطرة قوة من اهللا . التزكية هي بلغ الفطرة. تزكية النفسمبعىن . قوة الشهوة .ج 

  .والدة وهي مطبوع على حسنة حيملها اإلنسان منذ
  .وهو كفاءة يف تكسيب احلق وفقاً بالفطرة. العدل قوة .د 

من لديه األخالق احملمودة فيستطيع أن تعامل باتمع لينًا ألنه كان خيلق 
  ١٣٧.ارتباطا على حب وتعاون

  
  كائن القيم األخالقية في رواية .٤

 األمانة ىلإ يعود يف رواية أو يف أعمال أدبية أخرى القيم األخالقية
 يه األديب النص ىف واألمانة. اليت حتملها الرواية أو األعمال األدبية )إندونيسي(

 ١٣٨.هايأخذوا أنالقراء  يستطيعإىل القراء، حىت  إلقائها الكاتب يريد اليت الفكرة
 أو خمتلفة حياا نتاك حيث القراء حياة إىل للتوصيل مهمة األمانة وهذه
  ١٣٩.موافقة

 ىف الوصايا هذه وتكون. مباشرة غري خلفية وصاب مانةاأل هذه ما ثرياكو 
. القصرية القصة ىف السيما القصرية الروايات ىف توجد مما ثرأك الطويلة القصص
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 أراء أو فلسفة أو الكاتب منظور حسب على األمانة أو الوصايا هذه من لك
  ١٤٠.فردية أو اجتماعية نتك سواء

تكون . ضمنيةً إما و  صرحيةً أعمال أدبية  تكون القيم األخالقية أو األمانة يف
أو  االقرتاحاتأو  الطعونإذا أبلغ الكاتب يف أوسط القصة أو يف آخرها  صرحيةً 

 ضمنيةً  وتكون. اليت متعلقة بفكرة القصة املؤسسة احملظوراتأو  االقرتاحاتأو  النصائح
شخصية إىل أفعال  ضمنيةً إذا أعطى الكاتب حماليل أو أدخل القيم األخالقية 

  ١٤١.القصة
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  ثالثال فصلال

  هاتحليلعرض البيانات و 

  
 الوقائع في رواية الخيميائي التي تحتوي قيمة أخالقية: المبحث األول .أ 

. لباولو كويلو" اخليميائي"رواية  يف حتتوي قيمة أخالقية اوجد الباحث وقائع
  :عشرة وقائعوهي 

 .رحلة سانتياغو في العثور على كنزه )١

. أحد ار إىل باحة كنيسة قدمية مهجورة عهيمع قط لوص. امسه سانتياغو
رمبا كانت الكنيسة، مع . ر منذ زمن بعيد، ونبتت شجرة مجيزكان السقف قد أا

. حلم مرتني متتاليتنيه فيها لقد راود ألن .شجرة اجلميز بداخلها، مسكونة باألرواح
ل يظهر ويلعب مع ، يف أحد املراعي، وإذا بطفه، مع نعاجهوجد نفسيف ذلك احللم 

 هوقاد هوفجأة مسك بيدي. استمر الطفل يلهو مع النعاج فرتة من الوقت. احليوانات
إذا جئت إىل : هعند ذلك، وأمام أهرامات مصر قال الطفل ل. حىت أهرمات مصر

إىل حتديد املكان بالضبط، ويف اللحظة اليت عمد فيها . هذا سوف جتد كنزًا خمبوءاً 
  .ى ذلك يف املرتنيجر . سانتياغو استيقظ

إنه ال . أراد أن يعرف ما مقصود حلمه املقلق الذي يراوده مرتني متتاليتني
كان يف حلمه طفل يقول له أن إذا جاء إىل تلك . يعرف عن أهرامات قبل احللم

وألن اشتد قلقه فبدأ أن يسافر إىل مصر جلاء . األهرامات فسيوجد كنزا خمبوءا
  .األهرامات

عدم نقوده بلص يف ميناء، وعمل يف : وقائع آخر، منها كان يف هذا سفره
  .أحد احلانوت سنًة، واشرتك قافلة ترحل إىل مصر، ولقاءه بأحد اخليميائي

إنه . طوال سفره وبقدر ما كان يقرتب من حلمه، كانت األمور تزداد صعوبة
ي يعرف أن االمتحان اإلصرار والشجاعة لن يسعى إىل أسطورنه الشخصية، إمنا جير 
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لذلك جيب أّال يتسرّع، وأّال يكون نافد الصرب، وإّال فاتته مشاهدة اإلشارات . اآلن
  .اليت وضغها الرّب يف طريقه

  .ولكن بنصيحة اخليميائي استمرّ . بالصعبة ستمريأن  ه يريدالكان قلبه 
فقد انتصبت أمام . عندما بلغ، بعد دقائق، قمة الكثيب، قفز قلبه يف صدره

صر، بكل عظمتها وجالهلا، وهي مضاءة ببدر السماء، وبياض نظره أهرامات م
  .شكر اهللا. جثأ على ركبتني، وبكىكان سانتياغو   .الصحراء

دون  وظل حيفرفر، ي بدأ أن حييف املكان احملّدد،و  .دعاه قلبه أن حيفر قارا
  .جيد شيئاً  ولو التوّقف 

يوم اقرتب رجال مل يتمكن من مشاهدة ع. فجأة، مسع وقع أقدام
ماذا تفعل "سأل أحد القادمون،  .ووجوههم، ألن ظهورهم كانت باجتاه القمر

  ."هنا؟
  .مل جيب، لكن متّلكه اخلوف

إننا يف حاجة إىل . ّبئ هناونريد أن نعرف ماذا خت. حنن هاربون من احلرب"
  ."املال

مل جيد شيئاً، االوا عليه ضرباً، ضربوه حىت أرسلت الشمس أوىل  ألنهو 
حكى ملهامجيه   وهو. كانت ثيابه ممزقة، وكان حيّس أن املوت قريب منه. اشعاعا

ّيا، ه: "قال الزعيم ملرافقهمث  .كيف حلم، مرّتني، بكنز مطمور قرب أهرمات مصر
  :مث استدار حنو الفىت، قائالً ". لنذهب

لن متوت، ستعيش وتتّلم أنه ال ينبغي لنا أن نكون على هذه الدرجة من "
ا، بالضبت حيث تقبع أنت، رأيت حلماً، قبل سنتني تقريباً، راودين غري هذ. الغباء

فقد حلمت أّن علّي أن أسافر إىل إسبانيا، وأحبث، يف الريف، عن أطالل  . مرة
كنيسة يرتدد إليها الرعيان ليناموا فيها مع أغنامهم، وحّلت فيها شجرة مجيز حمّل 

ذع الشجرة، أجد كنزًا خمبّأً، ولكنين حىت إذا حفرت عند ج. الغرفة امللحقة باملذبح
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لست على هذه الدرجة من الغباء، لكي أجتاز الصحراء بكاملها، ّرد أنين رأيت 
  .مث انصرف ."احللم نفسه مرّتني

ض الفىت، حتت وطأة األمل، وألقى نظرة أخرية على األهرامات، فابتسمت 
  .لقد وجد الكنز .بالبهجة وقفل راجعاً، وقلبه مفعم. األهرامات له، وابتسم هلا

وصل إىل الكنيسة اهلجورة، يف حني كان الليل على . كان امسه سانتياغو
 .كانت شجرة اجلميز ال تزال مكاا، يف غرفة امللحقة باملذبح. وشك أن يهبط

تذّكر أنه جاء، مرة، إىل هذا املكان، مع نعاجه، وقضى ليلة هادية باستثناء احللم 
  .اآلن، يف هذا املكان من دون قطيعه، لكنه حيمل رفشاً وها هو،  .الذي رآه

بعد نصف ساعة، اصطدم . فراح، عندئذ، حيفر عند جذع شجرة اجلميز
وبعد ساعة، وجد أمامه، صندوقاً، مليئًا بقطع الذهب . الرفش بشيء صلب

اإلسبانية القدمية، وبأحجار كرمية، وأقنعة من الذهب مزيّنة بريش أبيض وأمحر، 
حجرية مرّصعة باملاس، وخمّلفات غزو نسيته البالد منذ زمن يعيد، ونسي  ومتاثيل

  .الغازي أن حيكي عنه ألحفاده
  

 .سانتياغو وابنة التاجر )٢

منذ أول أمس، ولكن . كان سانتياغو حيب أن يتكلم بأغنامه عن كل شيء
مل يكن لديه أي موضوع آخر للحديث معها، سوى موضوع تلك الفتاة املقيمة يف 

مل يكن قد زار تلك املدبنة إال مرة واحدة يف السنة . إا ابنة أحد التاجر. املدينة
كان التاجر صاحب دكان للمنسوجات، وكان حيّب أن ُجيّز الصوف أمام . املاضية

  .يف البضاعة عينيه، ليتجّنب أّي غشّ 
كان الدكان مكّتظًا بالزبائن، فطلب التاجر إىل الراعي أن يف ذلك اليوم  
قالت إا ابنة . يتحدثان أكثر من ساعتنيو . وجاءته مرأة. ينتظر حىت بداية املساء

وحكى هلا الراعي عن . التاجر، وحكت له عن احلياة يف القرية، حيث تتشابه األيام
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وكان سعيدا، . اجلديدة اليت شاهدها يف املدن اليت مّر االريف األندلسي، والسلع 
  .ألنه ليس جمرباً دائماً، على احلديث مع النعاج

كان يتمّىن أّال ينتهي هذا النهار أبداً، وأن يستمر والد الفتاة مشغوال لوقت 
وأدرك أنه يشعر بشيء مل يسبق . الطويل، وأن يطلب إليه االنتظار ملدة ثالثة أيام

وهو رغبة البقاء يف املدينة نفسها، ألن األيام برفقة الفتاة : ر به حىت اآلنأن شع
ولكن التاجر جاء أخريا وطلب إليه  .ذات الشعر األسود لن تكون متشاة إطالقا

  .أن جيز صوف أربع نعاج، مث نقده الثمن املتوّجب، ودعاه للعودة يف السنة املقبلة
كان شديد التأثّر، . يصل إىل املدبنة ذااسوى أربعة أيام ل ويف سنة تابية،
رمبا كانت الفتاة قد نسيته، فالرعاة الذين يعربون من هنا لبيع : وشديد القلق، يف آن

يف  ليس يف رأسي أّي نساء أخريات منذ لقائي ابنة ذلك التاجرو  .الصوف كثريون
أن يتصّور أن مثّة  ينبغي له أن يكون الئقا لكي يقبل الفتاة، وال يريدو . السنة املاضي

  .راعياً آخر قد وصل قبله، مع عدد أكرب من اخلراف، لكي يطلب يدها
يفكر بأنه سوف يذهب ليجّز صوف أغنامه أمام ابنة طوال الوقت  وكان

وقد سبق له أن . التاجر، لكي تكون على قناعة بأنه قادرا على إجناز أعمال مهمة
  .تصّور ذلك املشهد عشرات املرات

وقال يف سرّه، إنه عندما  .ن، يذهب إىل القرية األخرى ألجياد كنزولكن اآل
بزغت هذه الشمس صباح هذا اليوم، كان، يف قارّة أخرى، وكان راعيًا ميلك ستني 

  .مبَطلفذلك  .رأساً من الضان، وكان على موعد مع فتاة
تذّكر ابنت التاجر، وهو على يقني بأا تزوجت،  جري الشهور والشهور،

من بائع فشار، أو من راع حيسن القراءة، هو أيضا، ويكون بوسعة أن يسمعها رمبا 
  .حكايات مشهرة
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 .سانتياغو ومعطفه )٣

حني تغدو الشمس يف كبد السماء، سوف يشتّد احلر إىل درجة يصعب 
يف هذا الوقت بالذات، تنام إسبانيا . معها سوق قطيعه إىل الربية، وهو يعرف ذلك

رغم كل . حىت الليل، وعليه أن حيمل معطفه طوال هذا الوقت ويستمر احلر. بأسرها
شيء وعندما يبدأ بالتذّمر من عبء املعطف، يتذّكر أنه، بفضل هذا العبء 

  .حتديدا، مل يشعر بربد الصباح الباكر
ينبغي لنا أن نعيش مستعّدين اة ": يف نفسه حينئذسانتياغو قال 

  .معطفه، وتقّبل بامتنان عبء "مفاجات الطقس
 

 .قصة منّقب زمّرد )٤

أنه اضطّر، يف األسبوع قال . امللك العجوز الغامض لسانتياغوحكى 
ذلك أن الرجل ختّلى عن كل شيء . املاضي، أن يظهر، ملنّقب، يف شكل حجر

واستمر يبحث، طوال مخس سنوات على ضفاف . لينصرف إىل البحث عن الزمّرد
. ًال العثور على زمردة، دون جدوىحجراً، حماو  ٩٩٩ ٩٩٩أحد أار، حيث كسر 

ففّكر، عندئذ، بالتوقف عن البحث، ومل يكن ينقصه سوى حجر واحد ليجد 
ومبا أنه كان يراهن على أسطورته الشخصية، فقد قّرر الشيخ التدخل، . زمردته

لكن املنّقب حتت تأثري الغضب، وبسبب . فتحّول حجراً يتدخرج عند قدمي املنّقب
عد مخس سنوات راحت سدى، قذف احلجر بعيداً، وبقّوة أّدت، شعوره باإلحباط ب

  .لدى اصطدامه حبجر آخر، إىل انفالقه، فإذا، بداخله، أمجل زمّردة يف العامل
 

 .تضحية سانتياغو )٥

إذا كنت تريد أن تعرف املزيد عن كنزك . قال امللك العجوز لسانتياغو
  .فينبغي لك إعطائي عشر قطيعك

  "الكنز؟أال ترضى بعشر " أجاب،



٤٠ 

 

إذا وعدت مبا مل متلكه بعد، فسوف تفقد الرغبة يف ": بدا الشيخ خائباً 
  ".احلصول عليه

غدا، يف مثل هذا الوقت تأتيين بعشر قطيعك، "وقال له امللك . كان آسف
  ."عثور على كنزك املخبوءوسوف أشرح لك كيف تنجح بال

 ال يفهملك قال إن امل. وكان نكدا إىل امللك العجوز. اضطراب سانتباغو
إنه يعرف كل واحدة، مبفردها، من . أن الراعيان ينتهي م األمر إال التعّلق مباشيتهم

ماشيته، ويعرف إذا كنت إحداها تعرج، وتلك اليت ستلد بعد قليل، وميّيز األغنام 
إذا قرر الرحيل، فسوف تتأّمل . الكسولة، كذلك يتقن أيضا جّز صوفها، وذحبها

  .لفراقه
جيب أن يقّرر، أن خيتار بني . "أنا حائر بني أغنامي والكنز": سهفوقال يف ن

  .شيء تعّوده وشيء يوّد، بشغف، احلصول عليه
  .لتضحيةيف ظهرية اليوم التايل التقى الفىت الشيخ، ومعه اخلراف وأخرياً، 

 

 .سّر السعادةحكيم الحكماء و  عن حكاية )٦

بل أن نفرتق أن أروي ق"قال امللك العجوز بعد أعطاه سانتياغو اخلراف، 
  :لك هذه احلكاية القصرية

. أرسل أحد التجار ابنه لكي يتعّلم سّر السعادة من أكرب حكيم بني البشر"
سار الفىت، طوال أربعني يوما، يف صحراء قبل أن يصل، أخريا، إىل قصر مجيل يقع 

وبدل أن بلتقي رجال . على قمة جبل، حيث يعيش احلكيم الذي يبحث عنه
جتار يدخلون وخيرجون، وأناس يثرثرون يف : دخل قاعة تعّج باحلركة والناس قديسا،

إحدى الزوايا، وجوقة تعزف قطعاً موسوقية عذبة، ومائدة حافلة بأشهى أطعمة هذه 
وكان احلكيم يتكّلم إىل هؤالء وأولئك، فاضطر الفىت أن يصرب . املنطقة من العامل

  .ساعتني كاملتني قبل أن جيني دوره
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ن أبانتباه، إىل الفىت و هو يشرح سبب زيارته، لكنه قال  م،مع احلكياست"
ن يقوم جبولة يف أواقرتح على الفىت . السعادة ن، ليكشف سرّ اآل ،ال وقت لديه

  .ليه بعد ساعتنيإن يعود أالقصر، و 
نين أبيد ’: وأضاف احلكيم، وهو يعطي الفىت ملعقة صغرية فيها نقطتا زيت"

ىل انسكاب إن متسك ذه امللعقة، على حنو ال يؤدي ألك ريد منك أثناء جتواأ
  .‘الزيت منها
بدأ الفىت يصعد وينزل على سالمل القصر مثبتًا عينيه، باستمرار على "

  .ىل مقابلة احلكيمإوعاد بعد ساعتني . امللعقة
هل شاهدت السجاجيد الفارسية يف غرفة طعامي؟ هل : مله احلكيأس"

مهر بستاين؟ هل أنشاؤها عشر سنوات على يد إرق شاهدت احلديقة اليت استغ
  الحظت الرق اجلميل يف مكتيب؟

ه الوحيد عدم نه مل يشاهد شيئا بل كان مهّ أ ،ً مرتبكا ،عرتف الفىتا"
  .ليهإما  مالزيت اللتني عهد احلكي قطيتْ نانسكاب 
 ألننا ال. ف على روائع عاملي اخلاصوتعر  ،ناآل ،دعُ  حسناً : فقال احلكيم"

  .ىل املنزل الذي يسكنهإا حنن مل نتعرف ، إذنستطيع الوثوق برجل
ل يف القصر، مولياً وعاد يتجوّ  ،كثر ثقة بنفسهأخذ الفىت امللعقة وقد غدا أ"

. قة على اجلدران، وعلى السقوفىل شىت التحف الفنية املعلّ إانتباهه، هذه املرة 
ورهافة الذوق يف وضع كل حتفة  ،ارزهناقة األأوشاهد احلدائق واجلبال احمليطة ا، و 

ة عن كل ما ث بدقّ حتدّ  ،ىل احلكيمإولدى عودته . فنية يف املكان الذي يالئمها
درك أليك؟ إين مها نقطتا الزيت اللتان عهدت ما أ: شاهده وحني سأله احلكيم

  .ىل امللعقة، حينذاك ضياعهماإالفىت وهو ينظر 
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صيحة الوحيدة اليت ميكنين أن تلك هي الن: عندئذ قال حكيم احلكماء"
إن سّر السعادة هو يف أن تشاهد كل روائع الدنيا دون أن تنسى، : أسديها إليك

  ."القاً، نقطْيت الزيت فيي امللعقةإط
 

 .شاب في الميناءالسانتياغو و  )٧

كان جالسا يف مقهى يشبه سائر املقاهي اليت استطاع مشاهدا أثناء جتواله 
حداً يسأله مسع أ مث .يف هذه البالد، يتكّلمون اللغة العربية .قةيف شوارع املدينة الضي

  ."ن أنت؟م": باإلسبانية
  ."ليس غريباً أن تتكلم باإلسبانية؟أو : "سأل بدورهو 

كان القادم اجلديدة فىت يرتدي الزّي األوروّيب، ولكن لون بشرته يدّل، 
  .يف العمرإنه يشبهه يف طول القامة و . وضوح، على أنه من هذه املدينة

أبوسعك إرشادي إىل هناك؟  .جلس، ألطلب لك شيئاً ا"قال سانتياغو له، 
  ".وسوف أنقدك أجراً على ذلك

ينبغي اجتياز الصحراء الكربى بكاملها، ومثل هذا األمر يتطّلب "أجاب 
  ."ألديك املال الكايف أّوًال؟. الً ما

 . ملرافقه اجلديد أخرج نقوده من جيبه، وأراهامث . استغرب الفىت هذا السؤال
قال . بالصديق اجلديد يدفع صاحب املقهى جانباً، وميضي بالفىت إىل اخلارج وإذاً 
، حنن هنا يف ميناء. فطنجة ليست كسائر مناطق أفريقية. إنه يطمع مبالك" :له

  ."واملوانئ، مجيعها، مغارات لصوص
كان يف ميكنه إذا الوثوق ذا الصديق اجلديد الذي أتى ملساعدته عندما  

نستطيع " :أخذ الشاب النقود، مث أضاف .أخرج املال من جيبه وعّده. وضع حرج
  ."الوصول، غداً، إىل األهرامات، ولكن ينبغي أن أشرتي مجيلني اثنني

كانت كل النواصي واحلوانيت، مملوءة . وانطلقا، معاً، يف وارع طنجة الضّيقة
  ".بضائع معروضة للبيع
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كان ألوف . احة كبرية، حيث تقام السوقوصال، أخرياً، إىل وسط س
ولكن الفىت مل حيّول نظره عن  .األشخاص يف املكان يتجادلون ويبيعون ويشرترون

فّكر، غري مرة، . صديقه اجلديد، فهو ال ينسى أن كل نقوده باتت بني يديه
مث إنه جيهل . ولكن كان يقول لنفسه، إن تصّرفه ذاك لن يكون ألئقاً . باستعادا

  .ت هذه البالد الغربية اليت جيوب اآلن أرضهاعادا
فوعد ، يف وسط هذه الزمحة، وقعت عيناه فجأة على سيف مل يَر أمجل منه

سْل التاجر عن ": وقال ملرافقه .نفسه بشراء هذا السيف لدى عودته من مصر
  .انقبض قلبه. ولكنه أدرك أنه َذهل عنه لدقيقتني عندما كان يتأمل السيف. "مثنه

   .ر ملرافقه يف أّي مكان، ال أثر له، على اإلطالقال أث
وال ميلك شيئاً،  .س، جيد نفسه غريباً، يف بلد غريبال أنه، مع غياب الشم

والشيء احلقيقي الوحيد، الذي قاله له ذلك  .حىت املال الضروري ليعود أدراجه
 .الشاب، إن املوانئ مغارات لصوص

 

 .تاجر األواني البْلوريّةسانتياغو و  )٨

فهو، منذ ثالثني عاماً، يشغل . ألواين البْلوريّة النهار اجلديداستقبل تاجر ا
. هذا املكان الذي ميثل حانوتًا يقع يف قمة شارع صاعد، حيث يندر مرور الزبائن

وليس هناك من يرغب يف تسّلق هذا الشارع الصاعد من أجل بضعة حوانيت 
  .بائسة

شاب غريب أمام الواجهة  قبل دقائق معدودات من موعد الغداء، وقف
  : فخاطبه قائالً . )وهو سانتياغو( وقد شاهد الفىت شخصاً وراء الصندوق .الزجاجية
إذا شئت، أنّظف لك هذه األواين، ألن من الصعب أن تباع وهي على "

  "حالتها هذه
تذّكر أن . بقي التاجر صامتاً، ففهم الفىت، عندئذ، أن عليه هو أن يقّرر

خلرج، وهو لن يكون حباجة إليه يف الصحراء، فأخرجه، وراح ينّظف لديه معطفاً يف ا
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خالل نصف ساعة، من تنظيف مجيع األواين البلورية اليت تشغل الواجهة . الفازات
  .دخل، أثناء ذلك، زبونان واشرتيا عّدة أوان. الزجاجية

أريدك أن تعمل يف حانويت، فقد دخل اليوم : "وقال. غداء معاً دعاه التاجر 
  "وهذه إشارة طيّبة: ونان، عندما كنت تنّظف األواين البلوريةزب

وبعد أن يقّصه عن رحلته من إسبانيا إىل ذلك املكان، فأجاب سانتياغو، 
 ".سأعمل عندك"

بيد أنه ثابر ألن التاجر، وإن كان كثري التذّمر، فهو، على األقل، ليس 
ع حىت اآلن، وقد استطا . تباعفالفىت ينال عمولة ال بأس ا،  على كل سلعة . ظاملاً 

أوّد أن أعمل خزانة لعرض قطع " :وذات يوم قال لرب عمله. أن يدّخر بعض املال
  ".ميكننا وضع رفوف يف اخلارج، وسوف جتذب املارة من بداية الطلعة. الكريستال

مث إن وضع رفوف يف اخلارج قد .  يسبق يل أن قمت بشيء مماثلمل: "أجابه
  ".ال أحب التغيري كثرياً  .حد املارة ا، فتتكّسر املعروضاتيعّدي إىل اصطدام أ

. أما أنا فكّل ما أريده هو أن أحلم مبكة": ويقّص إىل سانتياغو عن حلمه
لقد تصّورت، عبور الصحراء، وبلوغ احلرم، حيث احلجر األسود، والدورات السبع 

أمامي،  كما تصورت من يكون إىل جانيب، ومن. حوله قبل أن حيّق يل ملسه
ولكّن خويف، أن يسفر األمر . واخلطب الدينية، والدعوات اليت نتبادهلا ونرّددها معاً 

  ".عن خيبة مريرة، جيعلين أفّضل االكتفاء باحللم
يف ذلك اليوم، مسح التاجر للفىت أن يصنع خزانة و . استمر مشاورة بينهما

  .العرض
ن الزبائن إىل وبدأت خزانة العرض جتذب العديد م. مّر شهران آخران

وقّدر الفىت أنه، إذا عمل ستة أشعر إضافية، فقد يتمكن . حانوت األواين البلورية
  .من العودة إىل إسبانيا، وشراء ستني رأساً من الضان، بل ستني رأساً أضافية

  ".اي إىل الناس الذين يصعدون الشرعينبغي أن نقّدم الش: "قال للتاجر
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  ."إن أماكن شرب الشاي عديدة هنا"
وذه الطريقة، يعجب الزبائن . ميكننا تقدميه يف أكوب من الكريستال"

 ".بالشاي ويشرتون البلور
  . العمل يزداد أمهية وكان .بيع الشاي يف أكواب من الكريستاليبدأ ف

كان الناس يتسّلقون الشارع الصاعد، ويشعرون باإلهراق لدى بلوغهم 
وت لبيع البّلور اجلديد والشاي بالنعناع وهناك، يف أعلى تلك الطلعة، حان. ايته

  .لاملنعش جّدا، يؤّمونه ليشربوا الشاي يف أكواب رائعة من الكريستا
وراح الناس يتوافدون حنو اية . انتشر اخلرب يف فرتة قصرية من الوقت

وسارع  .الطلعة، ليتعّرفوا إىل احلانوت الذي ابتكر شيئًا جديدًا يف جتارة قدمية جداً 
كما اضطر أن يستورد، فضًال عن األواين . إىل استخدام موظَّفني آخرينالتجر 

البلورية، كميات كبرية من الشاي، يستهلكها، يومًا بعد يوم، رجال ونساء، 
  .وهكذا مّرت سنة أشهر. متعّطشون إىل أشياء جديدة

  

 .األغنام والعلم )٩

كان الفىت يتحّدثان باللغة العربية، و يف احلانوت سانتياغو والتاجر  كان
لقد مّر ردح من الزمن كان يعتقد فيه أن . مسرورًا من نفسه، ألنه يتكّلم بالعربية

أغنامه تستطيع أن تعّلمه كل شيء عن العامل، ولكن األغنام غري قادرة على تعليم 
  .اللغة العربية

ويف حني أنه كان ينظر إىل التاجر دون أن يقول شيئاً، رّدد يف نفسه ال بّد 
  .أشياء أخرى، يف العامل، ال تعرف األغنام تعليمهامن وجود 

 

 .ميائييسانتياغو والرجال اإلنكليزي والخ )١٠

روائح البهائم، كان الرجال اإلنكليزي جالسًا داخل مبىن تتصاعد منه 
لقد اهتم، يف البداية، باللغة العاملية، مث األديان، إىل أن انتهى  .والعرق، والغبار
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إنه جييد التكّلم باللغة العاملية، ويعرف خمتلف األديان جّيداً،  .األمر به إىل اخليميائي
لقد حاول أن يكون على عالقة بأحد و  .ولكنه مل يصبح، بعد، خيميائياً 

إال أن اخليميائيني أناس غريبو األطور، ال . اخليميائيني، أيًّا يكن، ومل ينجح يف ذلك
  .ساعدةيفكرون إال بأنفسهم، وغالباً ما يرفضون تقدمي امل

يعيش يف واحة الفّيوم، ويروي وهو  هناك اخليميائي إن، صديقه أحد قال
  .الناس أنه بلغ املئيت سنة، وأنه قادر على حتويل أّي معدن من املعادن ذهباً 

، وشعر بإثارة ال حدود هلا، مث ألغى كّل بقول ذلك صديقه ُذهل اإلنكليزي
آلن، يف حمّط القوافل هذا الذي يشبه وها هو، ا. ارتباطاته السابقة، ومجع أهم كتبه

  .زريبة للبهائم
وسوف متر هذه  .ويف اخلارج، كانت قافلة كبرية تستعّد لعبور الصحراء

ينبغي يل أن ألتقي، ختماً، هذا " :قال اإلنككليزي يف نفسه .القافلة بالفّيوم
  "اخليميائي اللعني

 تذّكر كل ما تعّلمه إنه حباجة إىل. باحملادثة  يكن راغباً مل يف تلك اللحضة
خالل تلك السنوات العشر، ألن اخليميائي سوف ُخيضعه، بال ريب، إىل نوع من 

  .االمتحان
إن كان ذاهبًا هو، أيضاً،  اإلنكليزي وسأله. وسانتياغو أيضا كان هناك

إنين ال أعرف و . أنا ذاهب للبحث عن كنز": فأجابه الفىت .للبحث عن اخليميائي
  ".ءحىت ما هي اخليميا

وأبدى الفىت  .وكان حبوزة اإلنكليزي الكثري من الصناديق املليئة بالكتب
مل يكن الفىت  .بعض الشفقة على مجل اإلنكليزي احملّمل بصناديق الكتاب الثقيلة

  .يقضى معظم الوقت غارقاً يف كتبهيتكّلم كثرياً مع اإلنكليزي الذي 
باح الباكر، يدركون أنه وعندما يرى السافرون هذا النجم الذي يلمع يف الص

وحده، اإلنكليزي، مل يكن . يرشدهم إىل حيث توجد النساء واملاء والنخيل والتمور
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كذلك كان لدى الفىت كتاب  .يبايل بأي شيء ألنه غارق معظم الوقت يف كتبه
لكنه وجد أن مراقبة القافلة، واإلصغاء . حاول أن يقرأه، يف األيام األوىل من السفر

ومذ تعّلم كيف يعامل مجله، وبدأ يتعّلق به، طرح . يح أكثر إثارةإىل صوت الر 
  .الكتاب جانباً 

جيب أن تويل القوافل مزيداً من ": قال الفىت لإلنكليزي، د مغادرة اجلّمالف
  :وهو جييب". االنتباه

  "..عليك أن تقرأ املزيد عن العامل، ألن الكتب تشبه القوافل متاماً . وأنت"
أال يكفي أن نراقب البشر واإلشارات " :سأل الفىتويف أحد النهار 

  "الكتشاف هذه اللغة؟
إن . يبدو أّنك درجَت على تبسيط كل شيء" :أجاب اإلنكليزي، منزعجاً 

ومن الضروري أن نتابع كل مرحلة من مراحل سري العملية،  . اخليمياء عمل جديّ 
  ."كما لّقننا املعلمون

فأسلوب  . لكل امرئ أسلوبه يف التعّلم إن": يرّدد يف نفسه سانتياغو كانمث  
بيد أننا، كلينا، نسعى إىل حتقيق أسطورتنا . كل منا خيتلف عن أسلوب اآلخر

  ".الشخصية، لذلك أقّدره
. يبحث اخليميائيعند وقفت القافلة قارب واد الفيوم، بدأ اإلنكليزي أن 

حيمل دلواً جاء رجل آخر أكرب سناً، عند حبثهما، . ودعى سانتياغو أن يساعده
 ، فأجاب)ألن سانتياغو أفصح لغتا( عليه السؤال ذاته سانتياغوطرح . صغرياً 
  :الرجل

  ملَ تريدان التعّرف إىل رجل كهذا؟ - 
  ".ألن صديقي، هذا، قام برحلة استغرقت عدة شهور دف لقائه - 
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وأشارت حبركة . كانت الفتاة تتكّلم عن احملاربني باعتزاز. استمرّا ووجد فتاة
مث مألت جّرا . يدها حنو اجلنوب، حيث يسكن هذا الشخص الغريب من

  .وذهب اإلنكليزي، أيضاً، ليبحث عن اخليميائي. وانصرفت
  

يف يوم التايل، جاء إىل البئر لينظر الفتاة، ففوجئ بوجود اإلنكليزي، هناك، 
  .يتأمل الصحراء ألول مرة
مع ظهور أوىل وصل . انتظرت طوال العصر واملساء" :قال اإلنكليزي

وسألين ما إذا كنت قد حّولت الرصاص ذهباً، من . أخربته مبا أحبث عنه. النجمات
، ‘هيّاً، حاول’فقال يل، عندئذ، . أجبت أن هذا، بتحديد، ما أريد أن أتعّلمه. قبل

فاإلنكليزي مل يقم ذه الرحلة،  . ظّل الفىت صامتاً  ."ومل بضف أّي كلمة أخرى
  .كان يعرفه من قبل  إال ليسمع ما كّلها،

إذا جاء ": لهقال الفارس . يف اليلة التالية، جاءه فارسًا بسيف على يديه
اليد ذاا، اليت  ."احملاربون، ومل يظر رأسك، فتعال إّيل غدًا بعد مغيب الشمس

  .وهاج احلصان، من جديد، مثرياً سحابة من الغبار. محلت سيفاً، محلت سوطاً 
  ."أين تسكن؟": ارس يبتعدصاح الفىت بينما كان الف

  .أشارت اليد اليت حتمل السوط باجتاه اجلنوب
  .وهكذا جرى اللقاء بني الفىت واخليميائي

  
  :للخيميائي، وسأل الفىت بعد اية احلرب، جاء

  "ملاذا أردت أن تراين؟"
لقد أنبأتين الرياح أنك آت، وأنك يف حاجة إىل . بسبب اإلشارات"
  ".املساعدة
  ".إن اإلنكليزي هو من كان يبحث عنك. الغريب اآلخر لست أنا، بل"
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لكنه بات على الدرب . جيب أن جبد أشياء أخرى، قبل أن جيدين"
 ".أوّد، فقط، أن أضعك على الدرب املّتجه إىل كنزك. الصحيح

  ".فعّلمين اخليمياء" :سانتياغوه يف وسط حمادثهما، قال ل
  ".إنك تعرف، مسبقاً، ما جيب أن تعرف: "أجابه

 ".بل أقصد حتويل الرصاص ذهباً  "
ومثّة آخرون كانوا لقد عرفت خيميائيني حقيقيني، " :فتابع اخليميائي"

  ."يبحثون عن الذهب، فحسب، وهؤالء مل يتوّصلوا إىل اكتشاف السرّ 
  

  الكشف عن القيم األخالقية بتحليل هرمنيوطيقا: المبحث الثاني .ب 
ل هرمنيوطيقي إلجياد ما قيمة أخالقية هذه املرحلة، ستعاجل البيانات بتحلييف 

" اخليميائي"وهي الوقائع فب رواية  اليت تقع يف البيانات املذكور يف املبحث السابق
  :أما نتائج حتليل فسيعرض على النحو التايل .لباولو كويلو اليت حتتوي قيمة أخالقية

  
 .رحلة سانتياغو في العثور على كنزه )١

عه، إىل باحة كنيسة يعلى وشك أن ينتهي عندما وصل، مع قطكان النهار . امسه سانتياغو"
  "١٤٢...قدمية مهجورة

  

وهو امسه سانتياغو، . هذا هو تعريف الشخصية الرئيسية يف هذه الرواية
 باحة كنيسة قدمية مهجرة يوقف مع قطيعه يف ذات يوم. من إسبانيا شاب راع
  :هذا قول قليل بل مهم .يف الكنيسة شجرة مجيز. السرتاحة
  

  ١٤٣"....ونبتت شجرة مجيز ضخمة "... 

                                  
 .١٧ ،اخليميائيباولو كويلو،  ١٤٢
  .١٧ نفس املراجع،  ١٤٣
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ته يف إجياد  وهذا هو أول بداي. عندما نام يف تلك الكنيسة آته حلم غريب
إنه ال  .الذي يراوده مرتني متتاليتني أن يعرف ما مقصود حلمه املقلق أراد. كنز

كان يف حلمه طفل يقول له أن إذا جاء إىل تلك   .يعرف عن أهرامات قبل احللم
وألن اشتد قلقه فبدأ أن يسافر إىل مصر جلاء . ات فسيوجد كنزا خمبوءااألهرام

  .األهرامات
  

  ١٤٤. ..."كانت األمور تزداد صعوبة"... 
  ١٤٥".قليب خائن، فهو ال يريدين أن أستمر -"
  

حىت  . شعر سانتياغو، بعد أن قضى بعض حياته إلجياد كنز، صعوبة ثقيلة
  .نصحه اخليميائي بأن ال يوقف حلسن احلظ، .سفره على وشك التخلي عنكان 

وهو على . قد قضى سانتياغو وقتًا طويًال وجهدًا كثريًا ليحث الكنزو 
 .اليت علمها طوال سفرهال يعلم عن الصحراء واألشياء  كان يف املاضي  الواعى أنه

قفز قلبه فبكى، . وصل سانتياغو، آخرًا بعد سنتني تقريباً، أمام أهرامات مصرو 
  .فلذاك بدأ حيفر هناك. وقد عّلمه قلبه أن كنزه يكون يف أينما بكى. وشكر إىل اهللا

عندئذ، جاء أشخاص . ال وجد سانتياغو شيئا عند حفرته، لكنه مل يتوقف
  .فضربوه طوال الليل. بل ال ميلك شيئا. يريدون ماال من الفىت

  
هرامات له، ض الفىت، حتت وطأة األمل، وألقى نظرة أخرية على األهرامات، فابتسمت األ"

  .وقفل راجعاً، وقلبه مفعم بالبهجة. وابتسم هلا
  ١٤٦."لقد وجد الكنز

                                  
 .١٠٨ نفس املراجع، ١٤٤
 .١٤٨نفس املراجع،  ١٤٥
 .١٨٢نفس املراجع،  ١٤٦
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عند ضرب األوغاد، قال سانتياغو أنه جاء هناك هلدف إىل الكنز الذي 
وقال له زعيمهم، أن . فكانو يستهزئه مث تركوه. جعله قلقًا من خالل حلمه املاضي

يف حلمه أن كنزه مدفون يف قيل . املاضي قد رأى حلما عن كنز أيضاً سنتني 
إسبانيا، يف إحدى الكنيسة اليت نبتت هناك شجرة مجيز واليت يوقف هناك راع مع 

ولن يسافر  لكنه ال أصدق ذلك حلمه. وكان كنزه حتت تلك شجرة. قطيعه لينام
  .إنه يعتقد أن ذلك احللم سخيف .إىل إسبانيا

كان قصة الزعيم . لمهفسانتياغو يفهم اآلن، كل ما مقصود ح. تركه الزعيم
والكنيسة يقصودها حلم الزعيم هي الكنيسة اليت . هو اإلشارة األخرية، إلجياد كنزه

هذا شيئ عجيب . قد يوقف هناك سنتني ماض مع قطيعه أينما رأى ذلك احللم
كان فنهض سانتياغو مث يسلم إىل األهرمات وإذاً، ذهب إىل إسبانيا، م. جداً 
  . أصله

  
. وصل إىل الكنيسة اهلجورة، يف حني كان الليل على وشك أن يهبط. اغوكان امسه سانتي"

تذّكر أنه جاء، مرة، إىل هذا ... . كانت شجرة اجلميز ال تزال مكاا، يف غرفة امللحقة باملذبح، 
  .املكان، مع نعاجه، وقضى ليلة هادية باستثناء احللم الذي رآه

  ١٤٧."لكنه حيمل رفشاً  وها هو، اآلن، يف هذا املكان من دون قطيعه،
  ١٤٨".فراح، عندئذ، حيفر عند جذع شجرة اجلميز... . "
وبعد ساعة، وجد أمامه، صندوقاً، مليئاً . بعد نصف ساعة، اصطدم الرفش بشيء صلب... ."

بقطع الذهب اإلسبانية القدمية، وبأحجار كرمية، وأقنعة من الذهب مزيّنة بريش أبيض وأمحر، 
ملاس، وخمّلفات غزو نسيته البالد منذ زمن يعيد، ونسي الغازي أن حيكي ومتاثيل حجرية مرّصعة با

  ١٤٩".عنه ألحفاده

                                  
 .١٨٥نفس املراجع،  ١٤٧
 .١٨٥نفس املراجع،  ١٤٨
 .١٨٦ نفس املراجع، ١٤٩



٥٢ 

 

  

أذا كان يف . وصل سانتياغو يف الكنيسة اليت نبتت هناك شجرة مجيز
بدأ أن حيفر حتت الشجر، . املاضي جاء بأغنامه فاآلن جاء هناك برفش ليحفر

انية القدمية وأحجار كرمية وأقنعة قطع الذهب اإلسب فيها. وجيد كنزاً مغلف بصنديق
  .ومتاثيل مراصعة باملاس

. أما يف الوقت املاضي فقد كان سانتياغو يوقف وينام يف هذا مكانه اآلن
أهرامات مصر خالل مدن أجنبية وصحراء واسعة وبعد طوال عثوره عن كنز إىل 

اطل فال ب .جدا، حول سنتني وقتا، حيقق أن كنزه مدفون يف مكانه ذلك اليوم
  .فأخرياً، وجد سانتياغو كنزه املخبوء. جهده طوال هذه الفرتة

يف نفس  الصبرد و هجالعظيم قيمة عن ، يف هذا احلدث ،فتظهر
 نه غري حزين بل هو، يف آخر، إمنا كنزه قريب به ولكحيقق سانتياغوولو . سانتياغو

  .من طوال سفره ألنه قد علم علما كثريافرحا كبريا فرح 
إن الشجاعة . لك القيمة ترّكز بالسجاعة يف إجياد ما حيلم عنفكان أيضاً ت

د يف ميدان احلرب فقط بل كانت يف كل ميدان احلياة، وُحيتاج يف كل  ال حتد
عظيم اجلهد والصرب مها  وكانت تعود إىب القيم األخالقية الفردية ألن ١٥٠.حالة

  .صفة عن كيفية شخص عند قابل مسألته الفردية
  

 .ة التاجرسانتياغو وابن )٢

. وهي ابنة تاجر اليت التقÙها سنة ماضية. به على فتاةحبهذا قصة سانتياغو 
  .سنة كلدعاه التاجر أن يأيت مرة واحدا  و 

  

                                  
150 Sayid Mujtaba Musawi Lari, Etika & Pertumbuhan Spiritual, Terj. Muhammad Hasyim 
Assagaf (Jakarta, Lentera, 2001),346. 



٥٣ 

 

: كان شديد التأثّر، وشديد القلق، يف آن. ، اآلن، سوى أربعة أيام ليصل إىل املدبنة ذاا..."
  ١٥١".من هنا لبيع الصوف كثريون رمبا كانت الفتاة قد نسيته، فالرعاة الذين يعربون

بعد ثالثة أيام . قّرر االنتظار حىت تنخفض الشمس قليال، قبل أن يذهب إىل الرباري مع نعاجه"
  ١٥٢".ى، من جديد، ابنة التاجرسريَ 
  

بعد "وكلمات " اآلن، سوى أربعة أيام ليصل إىل املدبنة ذاا"من كلمات 
قد اشتد اشتياقه إىل  نعلم أن سانتياغوف" ى، من جديد، ابنة التاجرثالثة أيام سريَ 

وحىت ال يفّكر نساءا . حىت كان يعدد األيام دائمًا يف انتظار لقائه بالفتاة. الفتاة
  .آخر إال هي

إذا يكون راعياً آخر يطلب  حبه اىل ابنت التاجر فكان قلقا وخاطرا بسبب
قدرته عند و وهو قد استعد لياقة جسمه والقصص العجيبة . فال يريد ذلك. يدها

  .لتكون الفتاة مسرورة حيث لقائهما جّز الصوف
كان اآلن يف قارة أخرى، حني يكون هذا الصباح . قد تغري احلالة اآلنو 

  .على يقني أن سيلقيها
  
ّمث تذّكر ابنت التاجر، وهو على يقني بأا تزوجت، رمبا من بائع فشار، أو من راع حيسن "

  ١٥٣". ...يسمعها حكايات مشهرة القراءة، هو أيضا، ويكون بوسعة أن
  

إىل مصر، تذّكر ابنة التاجر،  يف منتصف رحلته الطويلةوبعد وقت طويل، 
. ويعلم أن ليس كل ما يتأمل سيصبح حقيقة. على نسيان عنهايكاد أن يكون 

  .وهو على إخالص ذلك احلالة

                                  
 .٢١، اخليميائيباولو كويلو،  ١٥١
 .٣٢نفس املراجع،  ١٥٢
 .٩١نفس املراجع،  ١٥٣



٥٤ 

 

قد اشتدت رغبة سانتياغو يف . قيم عن اإلخالصتظهر  احلدث امن هذ
ولكن عليه أن يسافر إىل قارة أخرى فال يستطيع أن يقضى . ة التاجرلقاء ابن
 .بل هو خمِلصومل يكون سانتياغو خائباً . حاجته

نتيجة من حب َمن اإلخالص أو احلب الذي ينال قال وحبة الزهيلي، أن 
  ١٥٤.رضى اهللا، هي سيكسب محاية اهللا ورمحته يف اليوم الذي ال محاية إال محايته

  
 .طفهسانتياغو ومع )٣

ولو كان تلك األيام . ذهبما يميلك سانتياغو معطف مسيك حيمله أين
ألنه يعلم إذا جاء وقت الليل فهو حيتاج . ولكنه ال يتذمر وال يشكى. أشد احلر

  .إىل معطفه ليدخر من الربودة
  
، وتقّبل بامتنان ‘ينبغي لنا أن نعيش مستعّدين اة مفاجات الطقس’: قال يف نفسه حينئذ"

  ١٥٥".ء معطفهعب
  

 .ى يف أي حالةو لن شكو  ر إيجابييفكت قيمة عنظهرت  واقعةال ذهمن ه
 .ولو كانت صعبة

أن تعريف التفكري اإلجيايب هو أخذ فائدة ) Feira Biffer(قال فايرا بيفر 
  ١٥٦.بالعقل وبكل االلتزام يف شكل اإلجيايب
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٥٥ 

 

 .قصة منّقب زمّرد )٤

، قبل أن ويف أخري أمله. ملههذه قصة عن منّقب الزمرد الذي سييأس يف ع
  .األمجل يف العامل وجد زمردا مجيال ينتهي جهده،

لكي نكون ال نيأس في   التفاؤل وعن قيمة عنظهرت يف هذه القصة 

  .كل جهدنا
  

 .تضحية سانتياغو )٥

إجياد كنزه فعليه أن  سانتياغو إذا يريدقال أن  شيخ ، كانواقعةيف هذا ال
  .مه، وهو أغنايضحى ما ميلك من قبل

جيب أن يقّرر، أن خيتار بني . ‘أنا حائر بني أغنامي والكنز’: وقال يف نفسه. ازداد عصف الريح"
  ١٥٧".شيء تعّوده وشيء يوّد، بشغف، احلصول عليه

  

إن حياته قد  . ومن تلك الفقرات، نعلم أن سانتياغو يشعر تردد وخوف
غختيار بني أغنامه فهو يفكر أن . وال يريد أن أغريها بأشياء جديدة. كانت دافئة

  .كنزعثور الاآلن و 
  
  ١٥٨"...يف ظهرية اليوم التايل التقى الفىت الشيخ، ومعه اخلراف "
  

ألنه يريد أن حبث عن  . فأخرياً، انتقى سانتياغو أن يعطى الشيخ أغنامه
  .كنزه املخبوء

قيمة أخالقية عن أهمية تضحية إليجاد شيئا تظهر يف هذا احلدث 

  .أكبر

                                  
 .٤٢، اخليميائيباولو كويلو،  ١٥٧
 .٤٤نفس املراجع،  ١٥٨



٥٦ 

 

  
 .الحكماء وسّر السعادة حكاية عن حكيم )٦

وهي عن شاب يريد أن يعلم . هذا هو حكاية مجيلة كتبت يف هذه الرواية
تشاهد كل وبعد أن يعلمه احلكيم فيعرف أن السعادة هي أن . ما هو سر السعادة

  .عن الواجبات واملسؤوليات روائع الدنيا دون أن تنسى
   .الفعلن في واز قيمة أخالقية عن التففي هذه احلكاية ظهرت 

  
 .سانتياغو والشاب في الميناء )٧

دن املأحد . مدينة طنجة ميناء يف وصل يفهذا حدث عن سانتياغو عند 
مث وجد سانتياغو شابا يتكلم . فيها يتكلمون اتمع باللغة العربية. يف قارة أفرقية

  .فرح وأجعله مرافقاً . بلغته، اللغة اإلسبانية
ولكنه ممتثل به . غريباً سانتياغو  شعرعندما سأل الشاب أن ينظره ماله 

فهو . ال شجاعة لسانتياغو أن يأخذه راجعاف. محل الشاب نقود سانتياغوو  .وتابعه
  .مل يتحول نظره من الشاب

  
فوعد نفسه بشراء هذا ... يف وسط هذه الزمحة، وقعت عيناه فجأة على سيف مل يَر أمجل منه، "

  .السيف لدى عودته من مصر
ولكنه أدرك أنه َذهل عنه لدقيقتني عندما كان يتأمل . ‘سْل التاجر عن مثنه’: وقال ملرافقه

  ..."انقبض قلبه، . السيف
  ١٥٩".ولكن ال أثر ملرافقه يف أّي مكان، ال أثر له، على اإلطالق... "
  

فهو قد أمهل بالشاب . عندما سار حول بائعني، نظر سانتياغو سيفا مجيالً 
  .قود سانتياغوصرف الشاب بننفا. يف ذلك احملدث

                                  
 .٥٢نفس املراجع،  ١٥٩



٥٧ 

 

إن يف امليناء : وقد صدق قول الشاب. فاآلن، ال ميلك سانتياغو أي ماالً 
  .وإن الشاب نفسه هو لصّ . كثري من لصوص

فإن . قيمة عن حذرفبما حدث إىل سانتياغو سنتعلم . قصة جيدة ههذ
  .سانتياغو ال يظن شيئاً أن الشاب، صديقه املوثون، هو لّص ماله

  
 .واني البْلوريّةتاجر األسانتياغو و  )٨

ذلك اليوم جاء هنا فىت،  .هذه قصة عن أحد التاجر الذي تنقص جتاراته
ال ميلك سانتياغو ماال فهو يسأل التاجر أن ينظف أوانيه لكسب . وهو سانتياغو

  .ففرح التاجر وجيعله موظفه. عندما ينظف، جاء هنا مشرتيان. طعاما
أبتكر أن  حيبّ كان .  خزانةالتاجر عن وضع الكريستال يف سانتياغو اقرتح

حىت كان التاجر ال حيّب أن . ولكن التاجر يكره وخياف التغيري. شيئاً جديدا لتقدم
بل هو حيّب أن جيعل ذلك . جهد ذهاب إىل مكة ليتم احلج ألنه خيوف خطائر

  .حلمه حلماّ أبداً 
قد تطور تطويرا عظيما بسبب بعد شهور و . قد عمل يف حانوت التاجر

ت سانتياغو، وهي تبدأ من تصنع اخلزانة مث تقدم الشاي يف أكواب  إبتكارا
وحىت حيتاج التاجر أن يستخدم . حىت يكون احلانوت مشهورا جدا. كريستايل

  .ين يف حانوتهموظفني آخرَ 
وال بد . أن اإلبتكار والتغيري مهمان يف تنمية شيئمن هذه القصة سنعلم 

 .مة أخالقية عن اإلبتكارقيففي هذه القصة . أن ال خناف أي تغيري
يف صفة سانتياغو شجاعة ويف صفة التاجر خوف باختبار ومن نعلم أن 

أما اخلائف . فإن الشجاع سيشعر برشاقة وواسع القلب والصدر. األشياء اجلديدة



٥٨ 

 

سيشعر ضيق القلب والصدر وسيشعر قلق وصعبة وعصىب وال سعادة له وال هدوء 
  ١٦٠.وال نعم يف حياته

  
 .لعلماألغنام وا )٩

إذا كان راعيًا يف املاضي، اعتقد أنه يستطيع أن يعلم كل شيء من 
ويفكر أن هذا يكفي . سلوكيات أغنامه ألنه قد يعرف حاالت األغنام وحياا

ولكن اآلن، يعلم أن هناك العلوم املتعددة خارج معرفته املاضي اليت ال . للتعليم
  .تعرفها األغنام، مثل العلم عن اللغة العربية

لقد مّر ردح من . كان يتحّدثان باللغة العربية، وكان الفىت مسرورًا من نفسه، ألنه يتكّلم بالعربية"
الزمن كان يعتقد فيه أن أغنامه تستطيع أن تعّلمه كل شيء عن العامل، ولكن األغنام غري قادرة 

  ١٦١."على تعليم اللغة العربية
  

لذين يفكرون أم يعلمون  ، ألن ال نكون من املتكربين افعّلمنا هذه واقعة
  .قيمة أخالقية عن التواضعفهناك . كل شيء
  

 .سانتياغو والرجال اإلنكليزي والخيميائي )١٠

فهو . الذي قد أراد بلقاء خيميائيا املتعلم هذا حدث عن الرجال اإلنكليزي
اليت  واحة الفيوم يف مصر وستمرر خالل. إىل مصر ذهاب تبدأاآلن يف قافلة كبرية 

  .ها أحد اخليميائييسكن في

                                  
160 Shaleh Ahmad Asy-Syaami,  Berakhlak & Beradab Mulia: Contoh-Contoh dari Rasulillah, 

Terj. Abdul Hayyie al Kattani dan Mujiburrahman (Jakarta, Gema Insani Press, 2005), 250. 
 .٧٤، اخليميائيباولو كويلو،  ١٦١



٥٩ 

 

وهو وجد اإلنكليزي . جاء سانتياغو يف تلك القافلة لوصول إىل األهرامات
وكان يقرأها طوال . مشغول بكتبه عن اخليمياء الكثرية جدا حىت كان مجله مثقلة ا

  .كثرية  ولو كان يف تلك الرحلة أحداث. الوقت وال حيرص ما حوله
، دعى اإلنكليزي سانتياغو لبحث عندما وصلت القافلة قريب واحة الفيوم

. بعد أيام، هم يعلمون أين يسكن. أعطى سانتياغو مساعدة له. مكان اخليميائي
  .فذهب اإلنكليزي

ألن بعد لقاء اخليميائي . يف يوم التايل وجد سانتياغو اإلنكليزي خزيناً بعد، 
 ".هّياً، حاول" اليأخذ شيئا ألن ال يقول شيئا إال كلمات

فعجب  .يلقي سانتياغوأن ي اإلنكليزي إن اخليميائي يريد بدًال من يلق
  .ألنه ال يريد لقائه بل صاحبه اإلنكليزي هو من يريد. سانتياغو يف فرتات

. وأعطÙه مساعدة لوصول كنزه. كان اخليميائي عّلمه كثريا من علوم احلياة
إن كان و . هم غري مهجوس بالذهب. يقول أن هناك خيميايني حقيقة ناجحة

  .يدون ذهبا فقط يف تعّلمهم عن اخليميائي فهم لن يتوّصلون إىل اكتشاف السرّ ير 
 صفةأما من . عن القناعة ةقيمفمما علمه اخليميائي فنستطيع أن نأخذ 

  .قيمة عن االنتبهسانتياغو فيستطيع أن نأخذ 
  

   



٦٠ 

 

 االستنتاجات .ج 

يف رواية  اليت وقعت وقائعالقيم األخالقية يف ال، سيستنتاج الباحث ما أخرياً 
  :فهيواقعة  املكتسبة من كل األخالقية القيموجد الباحث . لباولو كويلو" اخليميائي"
رحلة سانتياغو يف العثور على  "حدث  من الصبرو عظيم الجهد  عنأخالقية قيمة  )١

 ."كنزه
 ."سانتياغو وابنة التاجر"من حدث  اإلخالصعن  أخالقية قيمة )٢

 ."سانتياغو ومعطفه" واقعةن م التفكير اإليجابيعن  أخالقيةقيمة  )٣
 ."قصة منّقب زمّرد"من  التفاؤلعن  أخالقيةقيمة  )٤

 ."تضحية سانتياغو" واقعةمن  أهمية التضحيةعن  أخالقيةقيمة  )٥

حكاية عن حكيم احلكماء وسّر "من  ن في الفعلواز التعن  أخالقيةقيمة  )٦
 ."السعادة

 ."اءسانتياغو والشاب يف املين"من حدث  حذرعن  أخالقيةقيمة  )٧

 ."تاجر األواين البْلوريّةسانتياغو و " واقعةمن  اإلبتكارعن  أخالقيةقيمة  )٨
 ."األغنام والعلم" واقعةمن  التواضععن  أخالقيةقيمة  )٩

سانتياغو والرجال اإلنكليزي "من حدث  القناعة واالنتبهعن  أخالقيةقيمة  )١٠
 ."واخليميائي

  
ألا تدل  قية فرديةتلك القيم قيم أخال ومن تلك البيانات نعرف أن معظم

حلصول إىل أربعة أركان ب تقضيوكانت تلك القيم  .على ارتباط صفة شخص بفرده
قوة العلم، وقوة الغضب، وقوة الشهوة، : وهي. اإلمام الغزاليعند  حسن اخللق

  ١٦٢.وقوة العدل

                                  
 .٥٢، إحياء علوم الدين، أبو حامد الغزايل  ١٦٢
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حلصول إىل حسن اخللق أربعة أركان عن تلك  اإلمام الغزايلفبنسبة إىل شرح 
  :لباولو كويلو" اخليميائي"اليت وقعت يف رواية  وقائعالأن القيم األخالقية وجد الباحث ف
احلسنة تعود إىل األخالق التفكير اإليجابي والتفاؤل واالنتبه قيمة أخالقية عن  )١

 . قوة العلم: تقضي الركن األولفهي  طلب الحكمةعن 
األخالق تعود إىل عظيم الجهد وأهمية التضحية واالبتكار قيمة أخالقية عن  )٢

 .قوة الغضب: فهي تقضي الركن الثاين تصرف بالشجاعةعن احلسنة 
احلسنة تعود إىل األخالق  القناعةالصبر واإلخالص والتواضع و قيمة أخالقية عن  )٣

 .قوة النفس: فهي تقضي الركن الثالث تزكية النفسعن 

 عدلالعن احلسنة تعود إىل األخالق التوازن في الفعل وحذر  قيمة أخالقية عن  )٤
  .قوة العدل: فهي تقضي الركن األول
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  رابعالفصل ال

  قترحاتواال نتائجال

 نتائج البحث . أ

 :مها. نانتيجة هذا البحث إثن
حلة ر ) ١: عشرة لباولو كويلو" اخليميائي"يف رواية  قيمًة أخالقية حتتوي اليت وقائعال .١

) ٤، غو ومعطفهسانتيا) ٣، سانتياغو وابنة التاجر) ٢، سانتياغو يف العثور على كنزه
ية عن حكيم احلكماء وسّر حكا) ٦، تضحية سانتياغو) ٥، قصة منّقب زمّرد

) ٩، نتياغو وتاجر األواين البْلوريّةسا) ٨، سانتياغو والشاب يف امليناء) ٧، السعادة
 .سانتياغو والرجال اإلنكليزي واخليميائي) ١٠، األغنام والعلم

: إثنتا عشرةلباولو كويلو " اخليميائي"يف رواية  اليت وقعت وقائعالقيم األخالقية يف ال .٢
) ٥، التفكري اإلجيايب )٤، اإلخالص) ٣، واسع الصرب) ٢، عظيم اجلهد) ١

) ١٠، اإلبتكار) ٩، حذر) ٨، ن يف الفعلواز الت) ٧، أمهية التضحية )٦، التفاؤل
صول حلأربعة أركان وكانت تلك القيم تقضي ب .االنتبه) ١٢، القناعة) ١١ ،التواضع

 ."إحياء علوم الدين"يف كتابه  اإلمام الغزايل إىل حسن اخللق عند

 

 قترحاتاإل  . ب

الزم على الباحث أن يقدم اإلقرتاحات لكي يكون هذه البحث نافع ملن 
  :اهتمل ذه العلوم

 .يكثر قرائة عن كتب أدبيةينبغي لطالب قسم اللغة العربية وأدا أن  .١
 .كتب عن نظريات أدبية لتأييد حبث  ولباحثون الحقون، ينبغي أن يكثر .٢
كل قيمة أخالقية حسنة حىت تكون يقتدى  يأخذ و لكل قارء هذا البحث، ينبغي أن  .٣

  .تتزين حياتنا
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  المختصر

منذ وقفه يف  ه مرتني متتاليتنيمقلق راودشاب راعي أندلوسي، لديه حلم سانتياغو، 
ة وأن يلقي غجريشاور حلمه إىل يبعد أن . وكنز خمبوءيف حلمه أهرامات . إحدى كنيسة
ها حبّ رأة أَ وترك لقائه مب ركهاتمث  أغنامه بيعالغامض، قّرر سانتياغو أن ي امللك العجوز

ن إسبانيا إىل رحلة م سانتياغو بدأ ينبشجاعته كمغامر و . ابنة أحد تاجرسانتياغو وهي 
  .أهرامات مصر إلجياد كنزه

نقود ذلك الشاب جاءه أحد شاب ملرافقه مث أخذ . طنجة، أفريقياأوًال، وصل يف 
يف أحد حانوت بلورية  سانتياغو بعد أضاع ماله، عمل. إن الشاب هو لص. سانتياغو كله

  .خالل سنة
أراد أن يرجع . تيف أخري سنة قد كثر كسب ماله بسبب عمله اجليد يف ذلك احلانو 

فرتك . هو يتذكر حلمه عن األهرامات ولكن إذاً . العديد من أغنامإىل إسبانيا ويشرتي 
  .إىل مصر اً سفر  احلانوت وذهب إىل إحدى قافلة تستعدّ 

اء إجياد علم اخليمي عاطفي يف وهو على. يف تلك القافلة، قابل بشاب إنكليزي
سانتياغو مساعدة إىل  أعطى. فيوم، مصراخليميائي الذي يعيش يف واد ال أحدولقاء ب

قد كان اإلنكليزي حزينًا ألن قابله اخليميائي . حىت وجدا مسكن اخليميائي اإلنكليزي
  .مث تركه مقابلة قصرية فارغة

قد أراد أن . بعد ذلك املقابلة، دون توقع أي شخص، جاء اخليميائي إىل سانتياغو
ومبساعدة اخليميائي، وصل . عن احلياة والقلب علوماً مه وعلّ . ه مساعدة إلجياد كنزهعطاي

حفر سانتياغو حفرًة قارب األهرامات بنفسه . األهرامات: إىل اية رحلته بالشكر سانتياغو
كان يف حلم . زعيمهم أنه قد راوده أيضًا حلم عن الكنزيضربونه وقال  أوغادمث جاء 

ه وقف ونام سانتياغو يف ن الذي فيالزعيم الكنز خمبوء يف أحد كنيسة يف إسبانيا وهي املكا
بل هو يفرح ألنه اآلن يعلم أين  بضرم  ولو كان سانتياغو نزيفاً . بدأ ذلك احللماملاضي إذ 
  .كان كنزه
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كنزاً هناك  ووجد . رجع سانتياغو، بعد رحلته الطويلة، إىل إسبانيا، إىل تلك الكنيسة
أحجار كرمية وأقنعة ومتاثيل مراصعة فيها قطع الذهب اإلسبانية القدمية و . بصنديق اً مغلف

  .باملاس
  


